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دقع نارود  نیرتدب  نیرتهب و 

باتک تاصخشم 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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دقع نارود  نیرتدب  نیرتهب و 

نایتلادع يدهم 

شهوژپ هناخ  تاراشتنا 

ص:3

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:6

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:8

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


همدقم

؟ دیاهدرک هبرجت  هقباسم  رد  ار  ینارگن  اب  هارمه  ناجیه  روش و  ایآ  دیاهدومن ؟ تکرش  هقباسم  رد  نونک  ات  ایآ 

.دوب دهاوخ  رتشیب  تالاح  نیا  دشاب ، رتساسح  رتمهم و  هقباسم  هچره  قوش و  قوذ و  مه  دراد و  ساره  لوه و  مه  هقباسم  يرآ ؛

؟» تسا هقباسم  نادیم  یگدنز   » هک دیاهدرک  رکف  هتکن  نیا  هب  نونکات  ایآ 

یهاوخریخ و یناـبرهم و  رد  هقباـسم  یتسرد ، یتسار و  رد  هقباـسم  تناـما ، تقادـص و  رد  هقباـسم  اـهیبوخ ، اهـشزرا و  رد  هقباـسم 
 . ...رد هقباسم 

.تسا گرم  هظحل  شیاهتنا  فیلکت و  نس  يادتبا  شزاغآ ، هک  ياهقباسم 

رد هرخالاب  و  دـنهدیم ، زایتما  هدومن و  يرادربادـص  يرادربملیف و  لماک  تقد  اب  ار  ام  درکلمع  یهلا  نارومأم  هقباـسم ، نیا  لوط  رد 
روطخ یسک  نهذ  هب  یتح  هن  هدینش و  هن  هدید و  هن  ار  نآ  ریظن  سکچیه  هک  یمسارم 

ص:9
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.دوشیم لیلجت  ناگدنرب  زا  مالعا و  هقباسم  نیا  جیاتن  تمایق  هنحص  رد  هک ، انعم  نیا  هب  تسا  هدومن 

.تسا تخانش » ، » هقباسم نیا  رد  تیقفوم  يارب  ماگ  نیلوا  تسا  یهیدب 

.میریگب یفنم  هرمن  دوشیم  ببس  هچنآ  دروآیم و  زایتما  هچنآ  ِتخانش 

.دیامنیم یفرعم  امش  هب  ار  هقباسم  نیا  رد  طوقس  بابسا  زین  تفرشیپ و  لماوع  فلتخم ، ياهشخب  رد  اهنیرتدب » اهنیرتهب و   » هعومجم

یـسررب هعومجم  نیا  رد  رگید  ناونع  اههد  دـقع و  نارود  ترفاسم ، هیاـسمه ، لغـش ،  حـیرفت ، دـنزرف ، رداـم ، ردـپ و  دـنواشیوخ ،
.دوشیم یفرعم  اهنیرتدب  اهنیرتهب و  دروم  ره  رد  هدیدرگ و 

.میزادرپیم دقع » نارود   » یسررب هب  راتشون  نیا  رد  کنیا  و 
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دقع نارود 

، دـنیآیم رد  رگیدـکی  یعرـش  يرـسمه  هب  نابرهم  راگدرورپ  مکح  قبط  دوشیم و  هدـناوخ  رـسپ  رتخد و  دـقع  هبطخ  هک  ياهظحل  زا 
نیا فقـس ، کـی  ریز  رد  یگدـنز  زاـغآ  فورعم  لوق  هب  لقتـسم و  كرتشم  یگدـنز  هب  دورو  ماـگنه  دوشیم و  زاـغآ  دـقع  نارود 

.دباییم نایاپ  نارود 

زا سپ  ار  هیده  نیلوا  يرآ ؛ .تسا  تکربرپ  نیریـش و  یعورـش  دوشیم ، زاغآ  داماد  سورع و  هب  یهلا  هیده  اب  هک  نارود  نیا  عورش 
دناوتیم هک  ياهیده  .تسا  تبحم » یهتـسب  کی   » نآ دیامرفیم و  تیانع  داماد  سورع و  هب  دنوادخ  تیمرحم ، لوا  هظحل  رد  دقع و 

.دشاب دنمشزرا  یگدنز  رمع  کی  يارب  میظع  ياهیامرس 

: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

امش نایم  دشاب و  امش  شمارآ  نوکس و  هلیسو  ات  دیرفآ  ینارـسمه  ناتدوخ ، سنج  زا  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  دنوادخ  تایآ  زا  «و 
(1)« .تسا هداد  رارق  تمحر  ینابرهم و  یتسود و 

ص:11

(21/ مور  ) ًۀَمحَر ًةَّدَوَم َو  مُکَنَیب  َلَعَج  اهَیِلا َو  اونُکسَِتل  ًاجاوزَا  مُکِسُفنَا  نِم  مَُکل  َقَلَخ  نَا  ِِهتایآ  نِم  َو  [ . 1 - ] 1
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زا کیره  تسا  يرورـض  اذـل  .تسا  دـنوادخ  دزن  رد  اهانب  نیرتبوبحم  يانبریز  نتخاـس  یگدـنز و  يزیرهیاـپ  نارود  دـقع ، نارود 
.دنیامن تیاعر  هتسناد و  یبوخ  هب  ار  نارود  نیا  ياهدیابن  اهدیاب و  نارود ، نیا  هب  دورو  زا  لبق  رسپ ، رتخد و 

تلفغ و اب  رگا  دوب و  دهاوخ  كرتشم  یگدنز  يارب  دنمشزرا  ياهیامرس  دوش ، يرپس  لقعت  ریبدت و  اب  نارود  نیا  رگا  تسا  یهیدب 
.تسا ناربج  لباقریغ  شتراسخ  درذگب ، ریبدت  رکف و  نودب 

ص:12
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هفسلف ترورض و 

هراشا - 1

همه عورـش و  كرتشم  یگدـنز  هظحل ، نامه  زا  دوشیم و  زاغآ  دـقع  هبطخ  ندـناوخ  اب  يرـسمه ، تیجوز و  عرـش ، رظنم  زا  هچرگا 
زا دعب  هلصافالب  رسپ  رتخد و  هک  هویش  نیا  هب  تسا  يدیفم  بوخ و  مسر  دقع ، نارود  نتشاد  اما  .دیآیم  درف  هدهع  هب  رـسمه  قوقح 
اب نآ  زا  هک  تدم  نیا  يارب  .دنتـسه  رـسمه  اب  طبترم  اما  ردام  ردپ و  لزنم  رد  یتدم  هکلب  دـننکیمن  زاغآ  ار  لقتـسم  یگدـنز  دـقع 

.میزادرپیم نآ  هب  دقع » نارود  هفسلف  ترورض و   » ناونع اب  هک  دراد  دوجو  یمهم  راثآ  مینکیم  ریبعت  دقع » نارود   » هملک

رگیدکی اب  سنُا  - 1 - 2

زا هدـش و  لصاح  یحور  سنا  ات  تسا  مزال  نامز  یتدـم  تسین و  تحار  میوشیم  انـشآ  وا  اب  هزات  هک  يدرف  اب  طاـبترا  تسا  یعیبط 
.میوش جراخ  یگناگیب 

مرحمان اب  مه  یطابترا  نامز  نیا  ات  هک  يرـسپ  رتخد و  ًاصوصخ  دـناهدش ، مرحم  رگیدـکی  هب  هزاـت  هک  يرـسپ  رتخد و  رد  هتکن  نیا 
رد .دروخیم  مشچ  هب  رتشیب  دناهتشادن ،

ص:13
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، دقع نارود  .دوب  دنهاوخن  تحار  دنیامن ، زاغآ  ار  فقـس  کی  ریز  كرتشم و  یگدنز  دقع ، زا  دعب  هلـصافالب  دـنهاوخب  رگا  هجیتن 
ییاج يرگید  لد  رد  مادکره  هبذاجرپ  ياهراتفر  اهتبحم و  اب  هدش و  سونأم  رگیدـکی  اب  هک  دـهدیم  رـسپ  رتخد و  هب  ار  تصرف  نیا 

كرتشم و یگدنز  هب  ندیـسر  يارب  هدـش و  رگیدـکی  قشاع  یتح  قاتـشم و  هکلب  سونأم  اهنت  هن  مکمک  دـهد و  صاصتخا  دوخ  هب 
.دنیامن يرامشزور  لقتسم 

هداوناخ زا  یجیردت  ییادج  - 2 - 3

اب دننیبیم ، رهاوخ  ردارب و  نیدلاو و  رانک  رد  هداوناخ و  رد  ار  دوخ  دننکیم  زاب  باوخ  زا  مشچ  هک  حبص  زور  ره  درجم  رـسپ  رتخد و 
هب مه  اب  دـننکیم ، تبحـص  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  ره  اـب  ار  یقیاـقد  دـننکیم ، کـمک  رگیدـکی  هب  اـهراک  رد  دـنروخیم ، اذـغ  مه 

 ... دنوریم و حیرفت  ای  ینامهیم 

ندید نیاربانب  .دنک  یگدـنز  يدـیدج  رای  اب  دـیدج و  ياضف  رد  هدـش و  ادـج  هداوناخ  عمج  زا  دـهاوخیم  رـسپ  ای  رتخد  نیا  نونکا 
رسمه هداوناخ  ای  رسمه و  اب  رتشیب  اهدمآ  تفر و  دوشیم و  ینیعم  تاعاس  هتفه و  رد  زور  کی  هب  دودحم  رهاوخ ، ردارب و  نیدلاو و 

یتحاران یگدرـسفا و  اب  هارمه  یهاگ  تخـس و  نارتخد ، يارب  هژیو  هب  دیدج ، طیارـش  اب  یناهگان  ندش  هارمه  تسا  یعیبط  .دشابیم 
.دنیامن تداع  نآ ، هب  نیدلاو  مه  دنریگب و  سنا  طیارش  نیا  اب  مارآ  مارآ  رـسپ  رتخد و  مه  هک  دنکیم  کمک  دقع  نارود  اما  .تسا 

هداوناخ و زا  ییادج  دقع  نارود  رد  نوچ 

ص:14
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هار یجیردت ، نیرمت  نیا  تشاد و  دهاوخ  ار  دوخ  قباس  لاور  نامه  اهزور  هیقب  زاب  تسا و  هتفه  رد  زور  ود  ای  کی  رسمه ، اب  ندوب 
.تسا نآ  شریذپ  دیدج و  طیارش  اب  ندرک  تداع  يارب  یبوخ 

تیلوؤسم لوبق  نیرمت  - 3 - 4

تفاظن سابل ، اذـغ ، تیلوؤسم  ردـپ و  اب  ًالومعم  زاین ، دروم  مـالقا  هیهت  یگدـنز و  ياـههنیزه  نیمأـت  تیلوؤسم  يدرجم ، نارود  رد 
لیـصحت هب  اهرکف  نیا  زا  غراف  نادنزرف ، ًابلاغ  اما  دـننکیم ، کمک  مه  رگیدـکی  هب  نیدـلاو  ًالومعم  هچرگ  .تسا  ردام  اب  لزنم و ... 

اما .تسین  نانآ  هدهع  رب  یگدنز  ریبدت  هدومن و  یصخش  ياههنیزه  فرـص  ار  دوخ  دمآرد  دنتـسه ، لغاش  هک  مه  اهنآ  دنلوغـشم و 
يزیر و هماـنرب  ار  لزنم  یلخاد  روما  دـهاوخیم  رتخد  دریگب و  هدـهع  هب  ار  یگدـنز  کـی  تیریدـم  دـهاوخیم  رـسپ  جاودزا ، زا  سپ 

یگدنز تیلوؤسم  زا  ياهشوگ  هب  رگا  دنلفاغ و  اههتکن  یلیخ  زا  ادتبا  رد  دنرادن ، لالقتسا  یهبرجت  هک  يرسپ  رتخد و  .دنک  تیاده 
یبرم رظن  ریز  ادتبا  رد  رگا  هک  دومن  هیبشت  یگدـننار  هب  ناوتیم  ار  یگدـنز  ریبدـت  هرادا و  .دـننیبیمن  ار  رگید  یهـشوگ  دـننک ، هجوت 

اب دننک و  نیرمت  ار  تیلوؤسم  لوبق  رسپ  رتخد و  ات  تسا  یبوخ  تصرف  دقع  نارود  .تسا  رابتراسخ  رطخرپ و  دشابن  زوسلد  هاگآ و 
.دنوش هدامآ  مارآ  مارآ  یگدنز  لئاسم  ثداوح و  اب  دروخرب  كرتشم و  یگدنز  عورش  يارب  نیدلاو ، ياهدومنهر  تراظن و 
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نیدلاو ندش  هدامآ  - 4 - 5

رثا مه  نیدـلاو  هیحور  رد  دریگ ، تروـص  یناـهگان  رگا  هـک  تـسا  يدوـبمک  ـألخ و  نیدـلاو ، هداوناـخ و  راـنک  زا  نادـنزرف  نـتفر 
.دراد یبولطمان 

شروما هب  دنخرچیم و  وا  رود  هب  دنیوبیم و  یلگ  دننام  ار  دنزرف  زور  ره  دناهتـسباو و  نادنزرف  هب  ًادیدش  یفطاع  دُعب  زا  ردام  ردپ و 
.دننکیم یگدیسر 

، دیرخ دننام  ییاهراک  تسا ، هدش  راذگاو  نانآ  هب  مکمک  اهراک  یخرب  دنتسه و  نیدلاو  کمک  شیب  مک و  نادنزرف  رگید ، دُعب  زا 
دناهدرک تداع  نیدلاو  اما  دنیآیم ، رظن  هب  کچوک  دنچره  اهنیا ، دـننام  لیماف و  هب  یناسرربخ  لیاسو ، یخرب  ریمعت  اهفرظ ، نتـسش 

.دوشیم سوسحم  مه  روما  نیا  رد  ناهگان  ناشیا  نتفر  دنهد و  ماجنا  نادنزرف  ار  روما  نیا  هک 

هیزیهج هیهت  رسپ و  فرط  زا  نکسم  هیهت  .دنیامن  هدامآ  ار  یتامدقم  دیاب  تخب  هناخ  هب  دنزرف  نداتـسرف  يارب  نیدلاو  نیا ، رب  هوالع 
، رگید تاکرب  رانک  رد  دقع  نارود  تصرف  دراد و  مزال  نامز  اهیگدامآ ، نیا  عومجم  .تسین  رّسیم  هرابکی  هب  یهاگ  رتخد  فرط  زا 

.نیدلاو ندش  ایهم  يارب  تسا  یلاجم 

یگدامآ بسک  عناوم و  عفر  - 5 - 6

: دییامن تقد  اهلاثم  نیا  هب  .دنراد  یعناوم  لقتسم  یگدنز  عورش  يارب  رسپ  رتخد و  هک  میاهدرک  هدهاشم  اهراب 
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شیارب یگدـنز  عورـش  دراد ، كردـم  نتفرگ  هب  هک  يدایز  هقالع  هب  هجوت  اب  دریگیم و  ار  شکردـم  رگید  لاس  کی  مناـخرتخد  - 
.تسین رودقم 

.ددرگیم راک  لابند  هب  درادن و  یصخشم  لغش  رسپ  اقآ  - 

...و تسا  هدنام  رسپ  اقآ  يزابرس  تمدخ  زا  رگید  لاس  کی  - 

یگدنز دـنناوتیم  هن  دـنرذگب و  وا  زا  دـنهاوخیم  هن  هک  یلاح  رد  دـننکیم ، باختنا  ار  دوخ  بسانم  رـسمه  رـسپ  رتخد و  هک  یماگنه 
ياـهراک دـنناوتب  مه  هدوـمن و  زاـغآ  ار  یگدـنز  یلکـش  هب  مه  هک  تسا  یبساـنم  تصرف  دـقع ، نارود  دـنیامن ، زاـغآ  ار  كرتـشم 

.دنوش یگدنز  دیدج  هلحرم  دراو  لماک ، یگدامآ  شمارآ و  اب  هجیتن  رد  دننک و و  مامت  ار  هدنامبقع 

دنناوتب دقع ، نارود  صخـشم  تصرف  رد  ات  دنیامن  يزیرهمانرب  هاگآ  دارفا  اب  تروشم  زین  شالت و  دـنوادخ و  رب  لکوت  اب  دـیاب  سپ 
.دندرگ قفوم  مزال  یگدامآ  بسک  رد  هدیسر و  دوخ  فادها  هب 

.دنوشن رگیدکی  راک  سرد و  عنام  هک  دنیامن  تقد  اهندوب  مه  اب  اهدمآ و  تفر و  رد  دیاب  هتبلا  و 
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دقع نارود  نیرتهب  ياه  یگژیو 

هراشا - 1
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تخانش شیازفا  .1 - 2

اب يراگتـساوخ و  ناـمز  رد  تسا ، يراـتفر  يداـقتعا و  يرکف ، یگنهاـمه  یلک و  تخانـش  هک  لوا  هلحرم  .دراد  یلحارم  تخاـنش 
.دش تیمرحم  دقع و  هلحرم  دراو  دیابن  نآ  نودب  دوش و  لصاح  دیاب  وگتفگ  قیقحت و 

، دـناهدش انـشآ  رگیدـکی  اـب  تسا  یهاـتوک  تدـم  دناهدیـسر و  مه  هب  فلتخم  هداوناـخ  ود  زا  رـسپ  رتخد و  هکنیا  هب  هجوت  اـب  اـما 
هجوتم مکمک  .دنوش  انشآ  رگیدکی  یقالخا  ياهیگژیو  موسر و  مسر و  اههقیلس ، اب  دیاب  .دنراد  يدایز  صخشمان  مهبم و  ياههتکن 
دوشیم رسمه  یتحاران  ای  یلاحـشوخ  بجوم  هچنآ  زا  تاّیحور ، رتقیقد  تخانـش  اب  دنوش و  رگیدکی  ياههقیلـس  اهقلق و  اهتیـساسح ،
.تسا تیمهایب  نانآ  يارب  يروما  هچ  دنهدیم و  تیمها  یلئاسم  هچ  هب  دنراد ، یتایصوصخ  هچ  رسمه  نیدلاو  نینچمه  .دنوش  هاگآ 

الثم .دنکیم  کمک  هدنیآ  رد  نانآ  اب  حیحص  دروخرب  هب  تسا و  مزال  کی  هجرد  ناگتسب  لیماف و  ياهیگژیو  اب  ییانـشآ  مه  یهاگ 
مناخسورع هب  داماداقآ  البق  ار  هتکن  نیا  تسا و  خوش  یلیخ  داماداقآ  يومع  یتقو 

ص:21

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا تکاس  یلیخ  مناخـسورع  ِییاد  رگا  ای  تسین و  بیجع  شیارب  وا  راتفر  دروخیمن و  اج  ومع ، اـب  دروخرب  ماـگنه  دـشاب ، هتفگ 
.تسا هدش  دروخرب  درس  وا  اب  هک  دنکیمن  نامگ  تسا و  عمج  شرطاخ  وا  اب  دروخرب  رد  دشاب ، هاگآ  هلئسم  نیا  هب  داماد  یتقو 

تـصرف نیا  دـناوتیم  دـقع  نارود  دـبلطیم و  یتـصرف  تسا  هدـنیآ  يارب  يدنمـشزرا  هیامرـس  هک  اهتخانـش  نیا  ندروآ  تسدـب  هلب ؛  
.دشاب بسانم 
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رتشیب طابترا  سنا و  رد  یعس  .2 - 3

قیرزت نانآ  بلق  هب  ار  تبحم  قشع و  دـقع ، هظحل  رد  دـنوادخ  .تسا  یهلا  ياهیامرـس  رگیدـکی ، هب  نیجوز  هقالع  قشع و  تبحم ،
.دنکیم کمک  رتشیب  زین  هدنیآ  یگدنز  تقیقح  قمع و  تمالس ، هب  دوش  رتشیب  هچره  هیامرس  نیا  اما  .دنکیم 

ار هیامرـس  دننکیم  یعـس  ادتبا  .تسا  مک  دنراد  هک  یفده  يارب  یلو  دنتـسه  ياهیامرـس  بحاص  هک  يدارفا  دیاهدید  نونک  ات  ًامتح 
.دنیامنیم مادقا  دوخ  فده  بسک  يارب  دیسر  یهجوت  لباق  رادقم  هب  یتقو  دنهد و  شیازفا  هدومن و  تیوقت 

طابترا سنا و  هداد و  شیازفا  ار  تبحم  یهیامرـس  دوخ ، ياهتبحم  راهظا  راـتفگ و  راـتفر ، اـب  نیجوز  هک  تسا  یتصرف  دـقع  نارود 
.دنوش یگدنز  دراو  تبحم  قشع و  زا  یمیظع  یهیامرس  اب  دقع  یهرود  نایاپ  رد  دنشخبب و  قمع  ار  دوخ 
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: دنیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

(1) .دزاسیم راوتسا  امش  نایم  رد  ار  یتسود  راک  نیا  اریز  زاس ، هاگآ  نادب  ار  وا  یتشاد  تسود  ار  یسک  هاگره 

ءوـس ندوـمن  فرطرب  ینعی  تبحم  .عـناوم  عـفر  مه  دراد و  هقـالع  زاربا  ناـسحا و  هب  زاـین  مه  تبحم  هیامرـس  شیازفا  تسا  یعیبـط 
.یلامتحا ياهشجنر  ناربج  اهمهافت و 

میهد و ناـشن  مییوگب و  نامرـسمه  هب  ار  نآ  لـمع  ناـبز و  اـب  هکلب  مینکن ، سبح  ناـمبلق  رد  طـقف  ار  دوخ  تبحم  تسا  مزـال  سپ 
.مییامن مادقا  نآ  عفر  رد  رتدوز  هچره  دمآ ، شیپ  یفالتخا  دروم  هاگره 
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دیفم ياه  همانرب  اهرارق و  اب  دیما  داجیا  .3 - 4

يرتشیب يژرنا  دنـشاب ، رتنیبشوخ  هدنیآ  هب  ناوج  جوز  هچره  .تسا  شالت  یگدنز و  ياههزیگنا  نیرتمهم  زا  نشور » هدنیآ  هب  دیما  »
دنتسه جاودزا  كرابم  دنویپ  زاغآ  رد  هک  يرسپ  رتخد و  دقع ، نارود  رد  .دنراد  اهییاسران  اهیتخس و  لمحت  یگدنز و  عورـش  يارب 
نییعت مزال و  ياهرارق  .دنیامن  تیوقت  رگیدکی  لد  رد  ار  دیما  اهنآ  هب  ندیـسر  ياهراکهار  اهفده و  نییعت  يزیرهمانرب و  اب  دنناوتیم 
ناشن دروآیم و  شوج  هب  ناوج  جوز  لد  رد  ار  قوش  قوذ و  یگدنز ، فلتخم  ياهراک  نییعت  هدنیآ و  یگدنز  ياهدـیابن  اهدـیاب و 

.دیامنیم نوزفا  ار  شالت  تکرح و  هب  لیم  یگدنز ، يابیز  يامنرود  نداد 

هب مناخرتخد  هک  یماگنه  موشیم و  مادختسا  راک  نالف  رد  مریگیم و  ار  مکردم  رگید  هام  شش  ات  دیوگیم  شمناخ  هب  رسپ  اقآ  یتقو 
لاحـشوخ و ود  ره  مشخبب ، يرتشیب  ییابیز  نامیگدـنز  هب  یطایخ  رنه  اب  ات  ماهدرک  مان  تبث  یطایخ  سالک  رد  دـیوگیم  شرـسمه 

.دنوشیم راودیما 
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تمرح زگره  میهدیم  لوق  رگیدکی  هب  مینک و  دمآ  تفر و  ملاس  حلاص و  دارفا  اب  میوشیم  دهعتم  دنیوگیم  رگیدـکی  هب  هک  یماگنه 
.دنزیم جوم  اهلد  رد  تبحم  رهمرپ و  رادیاپ و  یگدنز  هب  دیما  میوشن ، جراخ  قالخا  بدا و  هریاد  زا  لاح  ره  رد  مینکشن و  ار  مه 

تبسن ادتبا  اهمیمصت ، اههمانرب و  نیا  .تسا  هدنیاپ  ياهمیمـصت  هدنزاس و  ياهرارق  لوق و  دیفم ، ابیز و  رایـسب  ياههمانرب  زا  نیاربانب 
هب تبـسن  هرخالاب  نارگید و  اب  هطبار  عون  لغـش و  نکـسم ، هب  تبـسن  دـعب  هلحرم  رد  نآ و  نامز  ناـکم و  یـسورع ، سلجم  عون  هب 

.تسا نآ  یگشیمه  یلک و  ياهتسایس  یگدنز و  تباث  نیناوق 
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رتشیب مهافت  بسک  .4 - 5

؛ ندش گنهامه  لباقتم و  كرد  مهف و  ینعی  مهافت 

هب فلتخم  طیحم  ود  زا  سنج  ود  یتقو  ًاصوصخ  دنتـسین ، ناسکی  ًالماک  اههقیلـس  تایحور و  تاهج  زا  يرفن  ود  چیه  تسا  یعیبط 
ار رگیدکی  ياهتوق  اهفعض و  اههتساوخ ، تایحور ، تقداب  هک  تسا  نیا  دقع ، نارود  رد  نیجوز  ياهییامنرنه  زا  یکی  .دنسریم  مه 
مه تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  اههقیلـس  فالتخا  رد  هدومن و  ناربج  ار  رگیدکی  ياهفعـض  ریبدت  تبحم و  اب  دننک  شالت  دنـسانشب و 

تایـصوصخ اهیگژیو و  اب  رـسمه  شریذپ  .دنیامنب  ار  رگیدـکی  تیاعر  هدـش و  گنهامه  مه  اب  هدـنامیقاب  رادـقم  رد  هدـش و  هقیلس 
هداوناخ هقیلـس  فرع و  تایحور ، اب  ندش  گنهامه  نینچمه  .تسا  هدنیآ  یگدنز  رد  یهارمه  یلدـمه و  هب  یگرزب  کمک  دوخ ،

.دیامنیم ریذپلد  گنهامه و  ار  یگدنز  هدومن و  يریگولج  اهشنت  زا  رسمه 

: دنشاب هتشاد  یصاخ  هجوت  هتکن  ود  هب  تسا  مزال  دنسرب  رتشیب  مهافت  هب  دنناوتب  نیجوز  هکنیا  يارب  سپ 
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.دنتسه توافتم  تایحور  یکیزیف و  ياهیگژیو  اب  فلتخم  سنج  ود  زا  درم ، نز و  هکنیا  فلا )

ياهتوافت رگید ، درم  اب  يدرم  رگید و  نز  اب  ینز  ره  یلو  دـنکرتشم ، اـهیگژیو  يرـسکی  رد  مادـک  ره  اـهدرم ، اـهنز و  دـنچره  ب )
.دراد يدرف 

رتـقفوم رتـشیب  مهاـفت  بسک  رد  دـننک  شـالت  رگیدـکی ، تخانـش  تهج  رد  هدرک و  هجوت  هتکن  ود  نیا  هب  رـسپ  رتـخد و  ردـقچره 
.دوب دنهاوخ 
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اه فعض  اه و  بیع  حالصا  .5 - 6

رد هیانکوشین  تواضق ، رد  هلجع  یعقوترپ ، یجنردوز ، .دنوشیم  یگدنز  رد  حیحص  تکرح  عنام  هک  میراد  ییاهفعض  ام  زا  کیره 
مزع سپس  تساهنآ و  هب  فارتعا  هجوت و  اهفعض ، نیا  حالصا  رد  مدق  نیلوا  .دنتـسه  اهفعـض  نیا  زا  رکـشت  هیحور  نتـشادن  نابز و 

: دوریم رامش  هب  اهبیع  نیا  حالصا  يارب  یبوخ  رایسب  تصرف  دراد  هک  ییاهیگژیو  لیلد  هب  دقع  نارود  .حالصا  يارب  يدج 

.تسا یگدنز  زا  يدیدج  یهلحرم  يادتبا  - 

.تسا رتناسآ  رییغت  فاطعنا و  یناوج  رد  - 

.دنشاب نیشنلد  بولطم و  ابیز ، رسمه  لباقم  رد  دنراد  تسود  رسپ  رتخد و  زا  کی  ره  - 

.تسا رتشیب  نتفر  هار  وا  لد  هب  رسمه و  لاح  هظحالم  تلاح  - 

.تسا هدروخن  تسد  دایز و  تبحم  هیامرس  هدشن و  هتسکش  اهتمرح  - 
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.تسا رتشیب  لامک  دشر و  هب  لیم  یقالخا و  يونعم و  یهزیگنا  - 

.تسا رتمک  یگدنز ، لخاد  فلتخم  لئاسم  يدام و  روما  هب  نهذ  ياهیریگرد  - 

.تسا تالامک  بسک  اهبیع و  حالصا  يارب  یبوخ  رتسب  یناوج ، يافص  كاپ و  ترطف  هرخالاب  و  · 

هب اشوخ  سپ  .دنکیم  اهتوق  هب  اهفعـض  لیدـبت  يزاسدوخ و  يارب  وکین  یتصرف  هب  لیدـبت  ار  دـقع  نارود  اههتکن ، نیا  عومجم  يرآ 
.دنرادرب ار  هرهب  نیرتشیب  ییالط  تصرف  نیا  زا  هک  یناناوج  لاح 
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لالقتسا يارب  یگدامآ  بسک  .6 - 7

: دنتسه نیدلاو  هب  هتسباو  یفلتخم  تاهج  هب  اهناوج  جاودزا ، زا  لبق 

.دنکیم کمک  وا  هب  هاوخلد  تروص  هب  یهاگ  رتخد  دراد و  هدهع  هب  ار  لزنم  تفاظن  ییوشسابل و  يزپشآ ، تیلوؤسم  ردام  - 

تردنهب لقادح و  یکمک  ای  تسین و  یگدـنز  ياهزاین  رکف  هب  ًالـصا  ای  رـسپ  دراد و  هدـهع  هب  ار  یگدـنز  نیمأت  تیلوؤسم  ردـپ  - 
.دراد

اب تافالتخا  عفر  ییاراد و  يرادرهـش ، دـننام  یتارادا  اب  طاـبترا  يداـصتقا ، ياـهانگنت  دـننام  یگدـنز  صاـخ  لـئاسم  اـب  دروخرب  - 
.دنکیمن ادیپ  دورو  دراوم  نیا  رد  رسپ  تسا و  ردپ  هدهع  هب  اههیاسمه 

ردام اب  يدایز  يراکمه  اهنامهم  زا  یکی  دننام  ًابلاغ  رتخد  تسا و  ردام  هدـهع  هب  تیمک  تیفیک و  تهج  زا  نانامهم  زا  ییاریذـپ  - 
.درادن

ص:31

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوخ یصخش  روما  لوغشم  رسپ  تسا و  ردپ  اب  یساسا  ياهالاک  دیرخ  لزنم ، ناکم  رییغت  ترفاسم ، دننام  ییاهیریگمیمصت  - 

رتخد تسا و  ردام  اب  اهتبسانم  نیا  رد  دروخرب  سابل و  عون  ازع و  ای  یسورع  هب  نتفر  دننام  صاخ  طیارش  هب  تبـسن  يریگمیمـصت  - 
.درادن میمصت  باختنا و  هبرجت  دنکیم و  ارجا  ار  هدش  هتکید  هخسن  کی 

ياهـشقن هدیـشک و  شود  هب  دوخ  ار  اهتیلوؤسم  همه  دـنهاوخیم  رابنیلوا  يارب  رـسپ  رتخد و  زا  کـی  ره  یگدـنز ، زاـغآ  رد  نونکا و 
دقع نارود  .دوـب  دـهاوخ  هابتـشارپ  تخـس و  نادـیم  نیا  هب  دورو  نیرمت ، نودـب  همدـقمیب و  تسا  یهیدـب  .دـنیامن  ارجا  ار  نیدـلاو 

: طرش ود  اب  اما  .دیامن  هدامآ  نیگنس  تیلوؤسم  نیا  لوبق  يارب  ار  رسپ  رتخد و  دناوتیم 

.دنزومایب ار  اهراک  نف  توف و  دننک  شالت  تروشم  تقد و  اب  دنشاب و  يریذپتیلوؤسم  رنه  يریگارف  رکف  هب  اهنآ  فلا )

.دنیامن افوکش  ار  دوخ  ياهدادعتسا  دنناوتب  اهنآ  ات  دنهدب  اضف  تلهم و  رسپ  رتخد و  هب  نیدلاو  ب )
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یگدنز يارب  يزومآرنه  .7 - 8

.دروآیم شیپ  ار  یلئاسم  یهاگ  هدومن و  دنک  ار  تکرح  اهنآ  نتشادن  هک  دراد  یفلتخم  ياهرنه  نتشاد  هب  زاین  یگدنز  هرادا 

یخرب اب  دنادب و  ار  لزنم  نتسارآ  ییارآدوخ ، یطایخ ، يزپشآ ، تسا  مزال  دوشیم  هدامآ  لقتـسم  یگدنز  هب  دورو  يارب  هک  يرتخد 
دنمهرهب اهرنه  نیا  زا  رتشیب  هچره  تسا  یهیدـب  .دـشاب  انـشآ  زین  ییارآهرفـس  يزپینیریـش ، يزاسلگ ، ینتفاب ، دـننام  رگید  ياـهرنه 

.دیازفایم طباور  یمرگ  هب  هدومن و  بذج  دوخ  هب  رتشیب  ار  رسمه  دنکیم و  کمک  دوخ  یگدنز  طاشن  ینیریش و  هب  دشاب ،

هتشاد دوخ  یهقالع  دروم  یهفرح  رد  ار  مزال  صـصخت  دیاب  یگدنز ، ةرادا  لوؤسم  دشاب و  هناخ  درم  دهاوخیم  هک  يرـسپ  نینچمه 
دح رد  ار  ...و  نویزیولت  رلوک ، بآ ، قرب ، هب  طوبرم  روما  دـننام  یتامدـخ  هیلوا  ياـهراک  یخرب  یگدـننار و  نآ  رب  هوـالع  دـشاب و 

جاتحم لطعم و  کچوک  راک  کی  يارب  یگدنز  رد  ادرف  هک  دشاب  هتشاد  دای  طسوتم 
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ار روما  نیا  يریگارف  نارـسپ  نارتخد و  جاودزا ، يراگتـساوخ و  يدج  ندـش  حرطم  زا  لبق  ات  ًالومعم  هک  اجنآ  زا  دـشابن و  نارگید 
یگدنز دراو  رتشیب  یگدامآ  اب  دنزادرپب و  اهرنه  نیا  تیوقت  بسک و  هب  هک  تسا  یبوخ  تصرف  دقع  نارود  دنریگیمن ، يدـج  مه 
يرتـشیب شمارآ  زا  هجیتـن  رد  رتـشیب و  سفن  هب  داـمتعا  كرتـشم  یگدـنز  رد  دـنوش  تیوـقت  اـهرنه  نیا  ردـقچره  .دـنوش  لقتـسم 

.دوب دنهاوخ  رادروخرب 
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مزال ياه  تراهم  يریگدای  .8 - 9

هک تسه  يرگید  ياهتراهم  مینادیم  اما  دسریم  نهذ  هب  یـشاقن ، طخ و  نوچمه  ییاهتراهم  ادتبا  دوشیم  هتفگ  تراهم »  » هملک یتقو 
ریذـپلد یتشهب  هب  ار  ام  یگدـنز  دـناوتیم  هک  ییاهتراهم  .تسا  یـشاقن  طخ و  تراهم  زا  رتشیب  رایـسب  رایـسب  یگدـنز  رد  اهنآ  شقن 

.دنکیم مدهنم  یهاگ  خلت و  شنترپ ، ار  یگدنز  اهنآ  نتشادن  دیامن و  لیدبت 

: دینک تقد  اهتراهم  نیا  نیوانع  هب 

يرادرسمه تراهم  - 

دنزرف تیبرت  تراهم  - 

هلئسم لح  تراهم  - 

مشخ لرتنک  تراهم  - 

هک تساهتراهم  نیا  يریگارف  يارب  یبسانم  تصرف  دـقع  نارود  نامز  دراد و  زاین  هعلاطم  سالک و  یبرم ، هب  اـهتراهم  نیا  يریگارف 
یهعلاطم هب  مهاب  ای  هدومن و  تکرش  اهسالک  نیا  رد  يزیرهمانرب  اب  مهاب و  هارمه  رسپ  رتخد و 
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دنامیم و یقاب  اجنیا  رد  مهم  رکذت  کی  اهنت  .دـنهد  صاصتخا  ریطخ  رما  نیا  هب  ار  اهندوب  مهاب  زا  یـشخب  هتخادرپ و  دـیفم  ياهباتک 
اب دـهعتم و  صـصختم و  یبرم  کـی  رظن  ریز  ًاـمتح  ار  تاـعوضوم  نیا  رد  بساـنم  ياهیدیـس  باـتک ، سـالک ، باـختنا  هـکنیا  نآ 
راک نآ ، صیخـشت  هک  دوشیم  هدـید  یباتک  ای  سالک  رد  یتسرداـن  بلاـطم  یهاـگ  اههتـشر  نیا  رد  نوچ  دـیهد  ماـجنا  وا  تروشم 

.میوش دنمهرهب  زوسلد  هاگآ و  نیرواشم  زا  اهشزغل  زا  تینوصم  يارب  سپ  .تسین  یسکره 
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لدتعم هنامیمص و  ياه  تاقالم  .9 - 10

یهاگ رتخد ، لزنم  رد  یهاگ  هک  اهرادید  نیا  .تساهدیدزاب  دید و  اهتاقالم و  دـقع ، نارود  ياهـشخب  نیرتشخبتذـل  نیرتابیز و  زا 
ياههقیلـس راکفا و  اب  ییانـشآ  تبحم ، زاربا  .دراد  يدایز  تاکرب  دیاوف و  دریگیم ، تروص  اهلزنم  نوریب  رد  یهاگ  رـسپ و  لزنم  رد 
ياهینتسناد یخرب  كرتشم  يریگارف  كرتشم و  یگدنز  نیرمت  نآ ، تیوقت  دیما و  داجیا  یگدنز ، یهدنیآ  يارب  وگتفگ  رگیدکی ،

ار تصرف  نیا  هچره  .تسا  ندوب  مهاب  تاکرب  زا  همه  همه و  یعامتجا ، طباور  دعب  رد  هچ  یقالخا و  یتدـیقع و  دـعب  رد  هچ  مزال ،
.تشاد دنهاوخ  هدنیآ  يارب  يرتهب  رتشیب و  يراذگهیامرس  هدش و  رتشیب  رگیدکی  هب  هقالع  قشع و  دننک  يرپس  رتهناهاگآ  رتهب و 

هدرکان يادـخ  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  معط  مکمک  دوشن  تیاعر  رگا  هک  دراد  یطیارـش  ینیریـش  ییاـبیز و  همه  اـب  اـهتاقالم ، نیا 
.دوشیم اهلد  يرود  يدرسلد و  یهیام 

: زا تسا  ترابع  طیارش  نآ  زا  یخرب 
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یلوقشوخ مظن و  - 1

تفاظن یگتسارآ و  - 2

هیده اب  هارمه  تبحم  راهظا  - 3

: دوش هتفرگ  رظن  رد  اهیبوخ  یهمه  اهتاقالم ، رد  هک  موهفم  نیا  هب  تیعماج  - 4

ندوب مه  رانک  زا  ندرب  تذل  تبحم و  راهظا  فلا )

هدنزاس دیفم و  ياهوگتفگ  ب )

نیدلاو هب  کمک  ج )

دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  هک  يونعم  ياههمانرب  د )
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يرهاظ عضو  تیاعر  .10 - 11

یهلا تمعن  ییابیز  یگتـسارآ و  .تسا  رهاظ  عضو  تیاعر  دـقع ، نارود  رد  ًاصوصخ  نیجوز ، طباور  رد  رثؤم  مهم و  ياـههتکن  زا 
تیاضر و بلج  رد  مه  دراد ، ییازسب  ریثأت  درف  دوخ  یهیحور  رد  مه  یگتسارآ ، هک  تسا  بلاج  .تسج  هرهب  نآ  زا  دیاب  هک  تسا 

بقارم دـشوپیم ، ابیز  زیمت و  سابل  هدومن ، مامحتـسا  رـسمه ، اب  تاقالم  رارق  زا  لبق  دـقع  نارود  رد  هک  یمناخرتخد  .رـسمه  تبحم 
قشاع ار  وا  هدومن و  ییابرلد  رـسمه  زا  دناوتیم  دوریم ، رـسمه  لابقتـسا  هب  شوخ  يوب  شیارآ و  اب  تسه و  نادند  ناهد و  تشادهب 

.دیامن دوخ 

رـسمه و ندومن  دونـشخ  رد  کش  نودب  دوشیم  رـضاح  باذج  یـسابل  اب  رّطعم و  زیمت ، رـسمه ، اب  تاقالم  ماگنه  رد  هک  يرـسپاقآ 
.تسا قفوم  وا  تیاضر  بلج 

: مینکن شومارف  ار  هتکن  ود  يرهاظ  عضو  تیاعر  یهنیمز  رد 

میوش لفاغ  یتدم  زا  سپ  هک  دشابن  نینچنیا  دوش و  وکین  تداع  کی  یگتسارآ  یگزیکاپ و  مینک  یعس  - 1
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.دوشیم هدهاشم  رتشیب  نایاقآ  رد  فعض  نیا  هتبلا  و 

ار یعرـش  دودـح  نامرحمان ، لباقم  رد  میهد و  رارق  رـسمه  يارب  ار  اهتنیز  لـیاسو و  یخرب  زا  هدافتـسا  شیارآ و  میـشاب  بقارم  - 1
.دشاب ام  لاح  لماش  هراومه  نابرهم  يادخ  فطل  تمحر و  ات  مییامن  تیاعر 
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از تبحم  دیفم و  مرگ ، يوگتفگ  .11 - 12

ياـنبریز دـقع  نارود  ياـهوگتفگ  دـقع ، نارود  رد  ًاـصوصخ  .درمـش  تمینغ  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ییاهتـصرف  زا  وـگتفگ  تصرف 
مه نیرفآتراسخ  دناوتیم  دشاب ، تکرب  ریخرپ و  ازتبحم و  شخبیهاگآ ، هدنزاس ، دناوتیم  هک  هنوگنامه  دهدیم و  لیکـشت  ار  یگدـنز 

كراپ و نابایخ و  رد  راذگوتـشگ و  ماگنه  ای  لزنم  رد  رادـید و  ماگنه  هک  دـقع  نارود  ياـهوگتفگ  رد  تسا  بساـنم  اذـل  .دـشاب 
: دومن تیاعر  ار  ییاههتکن  دتفایم  قافتا  تحارتسا  ماگنه  باوخ و  زا  لبق  یتح  ای  ناروتسر و 

شین رخسمت و  زیمآنیهوت ، تشز ، نانخس  زا  مییامن و  تیاعر  ار  بدا  قالخا و  مینکیم  وگتفگ  هک  یناکم  نامز و  لاح و  ره  رد  - 1
.مییامن زیهرپ  تدش  هب  هیانک  و 

وت هب  « » مراد تتسود  : » دننام یتالمج  مینک ، تبحم  راهظا  رگیدکی  هب  ياهناهب  تبـسانم و  ره  هب  میوشن و  لفاغ  تبحم  راهظا  زا  - 2
نم يارب  وت  « » منکیم راختفا 

ص:41
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: دـیوگب شنز  هب  يدرم  رگا  : » دـندومرف هلآ  ) هیلعهللایلـص و   ) نامزیزع ربمایپ  هک  تسین  تهجیب  .دـنراذگریثأت  رایـسب  ...و  ینیرتهب »
(1)« .دوشیمن جراخ  نز  بلق  زا  تقو  چیه  مالک  نیا  مراد ، تتسود 

.میوشن نامرسمه  تداسح  ّسح  کیرحت  ثعاب  یسک  زا  فیرعت  اب  میشاب  بقارم  اهوگتفگ ، رد  - 1

.مینکن هسیاقم  سکچیه  اب  ار  دوخ  رسمه  مینک و  زیهرپ  هسیاقم  زا  - 2

نایب ار  بلطم  تولخ ، رد  نیشنلد و  تاریبعت  میالم و  نحل  اب  لباقم ، فرط  تازایتما  اهیبوخ و  نایب  نمض  رکذت ، داقتنا و  ماگنه  - 3
.مینک

دوشیم ثعاب  نتفگ  هیانک  اب  ییوگیلک و  یهاگ  .میشاب  تبحم  اب  اما  حیرـص  میرادن  ای  میراد  تسود  هچنآ  اههتـساوخ و  نایب  رد  - 4
.ددرگ مهارف  يروخلد  يدنمهلگ و  هنیمز  رتشیب  دنکن و  تیاعر  دریگن و  ار  بلطم  لباقم  فرط 

رد اهرسپاقآ  دیاب  ًاصوصخ  ار  هتکن  نیا  .دشابیم  فطاوع  تاساسحا و  هب  نداداهب  تسا  ساسح  مهم و  رایسب  هک  هتکن  نیرخآ  و  - 5
.دنشاب هتشاد  هجوت  دقع  نارود 
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هیده .12 - 13

يدایز تاکرب  لباقم ، فرط  ۀیده  لوبق  نداد و  هیدـه  .تسا  هیدـه  دـقع ، نارود  مهم  ياهفدـه  هب  ندیـسر  يارب  اهرازبا  نیرتهب  زا 
همه همه و  ...و  ندوبدای  هب  مالعا  رتشیب ، یهارمه  شریذـپ و  يارب  يزاسهنیمز  ترودـک ، مهاـفت و  ءوس  عفر  تبحم ، شیازفا  .دراد 

(1) .دنکیم تبحم  بلج  نداد  هیده  دنیامرفیم : مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما .تسا  هیده  راثآ  زا 

: دنشاب هتشاد  هجوت  هیده  دروم  رد  ار  هتکن  دنچ  تسا  بسانم  هتبلا  دنوشن و  لفاغ  نآ  زا  دقع  نارود  رد  ًاصوصخ  نارسمه  سپ 

.تمیق هن  تسا  مهم  هجوت » ندوبدای و  هب   » هیده رد  دنشاب  هتشاد  هجوت  دنشابن و  تمیقنارگ  ياههیده  رکف  هب  - 1

لباقم فرط  رد  اجهبان  راظتنا  داجیا  زین  تدمزارد و  رد  نآ  ندش  عطق  ای  ندش و  مک  ثعاب  تمیقنارگ ، هیده  هب  نتـشاد  دّیقت  ًانمض 
.دوشیم
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هدافتـسارپ دیفم و  اهیگژیو  نیا  تیاعر  اب  رگا  میریگب و  رظن  رد  ار  عونت  ییابیز و  لباقم و  فرط  هقالع  رتشیب  اههیده  یهیهت  رد  - 1
.تسا رون  یلع  ٌرون  دشاب ، مه 

دنـشابن یلاخ  تسد  رگا  اهرـسپ  اقآ  ًاصوصخ  مه  يداع  ياهرادید  رد  هکلب  دـشاب  یـصاخ  تبـسانم  هب  هیدـه  تسین  مزال  ًامتح  - 2
.دشاب رِسلگ  کی  ای  سمادآ  هتسب  کی  دنچره  .دراد  ياهدنزرا  راثآ 

.دنک نوزفا  تتمعن  تمعن ، رکش  هک  میوشن  لفاغ  یتفایرد  یهیده  هب  تبسن  رکشت  فیرعت و  زا  - 3

تذل دوش و  ریگلفاغ  هدش و  هجاوم  نآ  اب  ناهگان  هک  داد  رارق  ییاج  رد  داد  رسمه  تسد  هب  هکنیا  ياجب  ار  هیده  یهاگ  ناوتیم  - 4
.دربب يرتشیب 
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زیمآ تبحم  ياه  يراگن  همان  .13 - 14

.دوـش نآ  نیزگیاـج  دـناوتیمن  زیچ  چـیه  هـک  دـنراد  یـساسح  باذـج و  هاـگیاج  یگدـنز ، رد  اـههمانرب  اهـشور و  اـهراک ، یـضعب 
رگیدکی يارب  ییاههمان  دنناوتیم  دنربیم  رـس  هب  دـقع  نارود  رد  هک  يرـسپ  رتخد و  .تساهـشور  نیا  زا  دـقع  نارود  رد  يراگنهمان 

نیا ندناوخ  .دنیامن  هعلاطم  ار  نآ  مه  دای  هب  دنتسین  مه  رانک  هک  ییاهنت  ياهتـصرف  رد  دنهدب و  رگیدکی  هب  اهتاقالم  رد  دنـسیونب و 
ناطیش شالت  زا  زین  هدومن و  گنررپ  نهذ  رد  ار  رسمه  تبثم  ياهیگژیو  روهلعش و  ار  قشع  مه  دنکیم ، هدنز  ار  رـسمه  دای  مه  همان 

.دیامنیم يریگولج  اهلد  ندرکرود  يارب 

: تسا دیفم  هتکن  دنچ  هب  هجوت  همان  نیا  نتشون  رد 

یلاخ ياج  رگیدـکی  زا  يرود  تاظحل  رد  دیـسیونب و  همان  رگیدـکی  هب  مه  ناتدوخ  رهـش  رد  هکلب  تسین  رفـس  صوصخم  همان  - 1
.دینکرپ ار  روضح 

ای ییورمک  تلع  هب  هک  ییاهناوج  ًاصوصخ  درک  هقالع  قشع و  زاربا  دوشیم  رتتحار  اههمان  رد  یهاگ  - 2
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.دنراد فعض  يروضح  تبحم  قشع و  راهظا  رد  يرگید  تهج 

هراشا تروصب  تفاطل و  اب  ار  اـهاطخ  یخرب  دومن و  يروآداـی  رگیدـکی  هب  ار  اـهیبوخ  اهـشزرا و  یخرب  ناوتیم  هماـن ، بلاـق  رد  - 1
.داد رکذت 

ببس تسا ، رسمه  زا  رکشت  هکنیا  نمض  همان ، رد  اهیگژیو  نیا  اب  يرسمه  نتشاد  رب  دنوادخ  رکش  رسمه و  تازایتما  ندرمـشرب  - 2
.دوب دهاوخ  وکین  ابیز و  يرکذت  دوش ، رورم  همان  هاگره  زین  هدنیآ  رد  دوشیم و  مه  اهیبوخ  ظفح  تیبثت و 
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هاتوک ياه  ترفاسم  .14 - 15

، دـنک کمک  رـسپ  رتخد و  هب  دـناوتیم  دـقع  نارود  رد  هک  مه  اـب  ندـش  گـنهامه  رگیدـکی و  تخانـش  فلتخم  ياهـشور  نیب  رد 
هب هزور  ود  یکی  ياهترفاسم  هکلب  دشاب ، ینالوط  تدم  هب  ای  رود  هطقن  هب  تسین  مزال  ترفاسم  هتبلا  .دراد  یـصاخ  هاگیاج  ترفاسم 

رگیدـکی يارب  رـسپ  رتخد و  ناوت  تایحور و  قالخا ، اهترفاسم  نیا  رد  .تسا  رثؤم  دـیفم و  مه  کـیدزن  ياهرهـش  اـی  رهـش  فارطا 
.دوشیم رتنشور 

نوچ .دوشیم  صخشم  رفس  رد  تسین  هقیلـس  قباطم  هک  يروما  رد  رـسمه  اب  یهارمه  ارادم و  دصرد  لمحت ، رادقم  تاعقوت ، نازیم 
زارف و نیا  رد  هک  تسا  نیا  مهم  تسه و  همه  شیاسآ  یگتسخ و  يدایز ، یمک و  یتحاران ، یـشوخ و  یناسآ ، یتخـس و  رفـس  رد 
تبحص و تصرف  نینچمه  .ندش  لکشمه  ندش و  گنهامه  يارب  تسا  ياهمدقم  تخانش  هتبلا  .تخانش  ار  مه  ناوتیم  رتهب  اهبیشن 

لئاسم ریاس  یگدنز و  ياههمانرب  یهرابرد  رتشیب  تصرف ، نیا  رد  ناوتیم  تسا و  رتشیب  رظن  لدابت 
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.درک وگتفگ 

ياهنومن هدوب و  نیجوز  شود  يور  رب  ًامیقتـسم  لئاسم  لـح  اـهراک و  نتخاـس  اـیهم  يریگمیمـصت ، راـب  رفـس  رد  هکنیا  رگید  هتکن 
دوخ یهبرجت  دینک و  عورش  مک  نامز  تدم  اب  کیدزن  هاتوک و  ياهرفـس  زا  اذل  .تسا  نآ  نیرمت  لقتـسم و  یگدنز  کی  زا  لماک 
رتخد رـسپ و  زا  کی  چـیه  زونه  نوچ  دـشاب  نیدـلاو  تراظن  تیاضر و  هزاجا و  اب  اـمتح  هک  دـینکن  تلفغ  طـقف  .دـیهد  شیازفا  ار 

.ددرگیم زاسهلئسم  هدش و  ییاسران  یتکربیب و  بجوم  نیدلاو  یتیاضران  ای  عالطا  مدع  دنتسین و  لقتسم 

ص:48

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


يونعم ياه  لفحم  رد  كرتشم  تکرش  .15 - 16

هقالع ندوب ، مهاب  یهارمه و  هب  هقالع  .تسا  شیازفا  ششوج و  لاح  رد  رسپ  رتخد و  نیب  هقالع  قشع و  یهمـشچ  دقع ، نارود  رد 
تهج رد  رتشیب  هچره  قوش  روش و  نیا  زا  تساـج  هب  سپ  .نتـشادرب  مدـق  رگیدـکی  يارب  یتـسود و  نداد  ناـشن  تبحم ، راـهظا  هب 

.دومن يرادربهرهب  لامک  دشر و 

مرح هب  مه  اب  ًالثم  .دنیامن  تکرـش  يونعم  لفحم  کی  رد  رابکی  ياهتفه  لقادح  دنراذگب  رارق  مه  اب  دنناوتیم  رـسپ  رتخد و  نیاربانب 
ریـسفت یهـسلج  رد  ای  دندرگ و  دنمهرهب  ناکم  نآ  تیونعم  زا  ار  یتاظحل  دنوش و  فرـشم  تساهنآ  یکیدزن  رد  هک  یهاگترایز  ای 
تالامک تفرعم و  ملع و  رب  ندوب  مه  اب  نمض  ات  دنیامن  تکرش  مالـسلامهیلع )  ) نیموصعم تاشیامرف  ینید و  فراعم  نایب  نآرق و 

.دنوش دوخ  ياهتوق  اهفعض و  هجوتم  دنیازفایب و  دوخ 

ار دوخ  تاعالطا  هدومن و  تکرش  نآ  دننام  هداوناخ و  شزومآ  ياهسالک  رد  مه  اب  دنناوتیم  نینچمه 
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.دنهد شیازفا  هداوناخ  هنیمز  رد 

لـسوت ياعد  هتفه  رد  یبش  دـنراذگب  رارق  مه  اب  الثم  دـننک ، داجیا  ار  يونعم  ِلفحم  دـنناوت  یم  مه  ناـشدوخ  رـسپ ، رتخد و  اـنمض 
.دننارذگب نآرق  توالت  هب  ار  ندوب  مهاب  ِتاسلج  زا  یقیاقد  ای  دنناوخب و 

تبقارم رتشیب  تقو ، لوا  زامن  دـننام  ینید  روما  رد  هک  دـنهد  دـهعت  رگیدـکی  هب  يونعم  ياـهرارق  اـب  دـنناوتیم  دراوم  نیا  رب  هوـالع 
.دنیامن

زا اطخ  راـتفر  اـب  ار  اهدروآتـسد  نیا  میـشاب  بقارم  سپ  تسا ، رتمهم  نآ  بسک  زا  يونعم  ياهدروآتـسد  ظـفح  هکنیا  هتکن  نیرخآ 
.میهدن تسد 
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ییالط ياه  تصرف  زا  یلاع  ياه  هرهب  .16 - 17

راب هدوب و  جوا  رد  یفطاع  یگتـسباو  هقالع و  قشع و  فرط ، کـی  زا  اریز  تسا  یگدـنز  عومجم  رد  ییـالط  یتصرف  دـقع ، نارود 
اههتساوخ هب  لمع  رگیدکی و  تیاضر  بلج  یهزیگنا  رگید  فرط  زا  دشابیم و  رتمک  اهتیلوغشم  رتکبس و  رایـسب  یگدنز  تیلوؤسم 

اههنومن نیا  هب  .دش  دنمهرهب  هژیو  يونعم  ياههرهب  يرـسکی  زا  يزیرهمانرب  تقداب و  ناوتیم  اهیگژیو ، نیمه  رطاخ  هب  .تسا  ناوارف 
: دییامرف تقد 

.دنهد شرازگ  رگیدکی  هب  هدناوخ و  همجرت  اب  ار  میرک  نآرق  زا  هیآ  زور 5  ره  دنراذگب  رارق  رسپ  رتخد و  - 

.دنناوخب تقو  لوا  ار  اهزامن  - 

ندرک مالـس  رتدوز  ثحب ، وگموگب و  زا  زیهرپ  نیدلاو ، هب  مارتحا  دننام : دنهد ، لوق  مه  هب  ار  ابیز  راک  کی  نیرمت  هتفهره ، يارب  - 
.ندوب مظنم  یلوقشوخ و  و 

دنراذگب رارق  هدرک و  عورش  مه  اب  ار  باتک  کی  یهعلاطم  - 
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.دنیامن هعلاطم  ار  باتک  نآ  زا  هحفص  يزور 5  ًالثم  هتفه  کی  رد  - 

.دنناوخب اهتبسانم  یخرب  رد  ار  اهترایز  ای  اهاعد  یخرب  - 

.دنکیم لیدبت  تیونعم  اب  نیریش و  ینارود  هب  ار  دقع  نارود  باذج ، ارجا و  لباق  کبس ، ياهرارق  يرآ 
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يرادزار .17 - 18

، دنکیم ظفح  امرگ  امرس و  زا  ار  ناسنا  سابل   (1) .دنرگیدکی يارب  سابل  ۀلزنم  هب  رهوش  نز و  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  یهدومرف  هب 
هجوتم ندوب  مه  اب  تیمیمص و  رطاخ  هب  هک  ار  رگیدکی  ياهـصقن  دیاب  مه  رهوش  نز و  .تسا  شوپبیع  يدنموربآ و  یهیام  تنیز و 

.دننکن وگزاب  یسکره  يارب  تهجیب  ار  ناشدوخ  ياهتیقفوم  یگدنز و  ياههمانرب  زین  دنناشوپب و  نارگید  زا  دنوشیم 

هب ندز  همطل  رب  هوالع  دنیوگب  نارگید  هب  يروف  دنهاوخب  رگا  هک  دـیآیم  شیپ  ییاهیتحاران  اهترودـک و  یهاگ  مه  دـقع  نارود  رد 
هتکن ود  هب  هجوت  اما  تسا ، كرتشم  یگدنز  رد  اههتکن  نیرتمهم  زا  يرادزار ، اذـل  دـنکیم  رتتخـس  ار  هلئـسم  لح  رگیدـکی ، يوربآ 

: تسا مهم 

مان رکذ  نودب  تروشم  میقتسمریغ و  تارکذت  هنامیمص ، يوگتفگ  اب  وا  ياطخ  حالصا  رکف  هب  دیاب  رسمه ، يوربآ  ظفح  نمض  - 1
.میشاب

ص:53

(187/ هرقب  ) َّنَُهل ٌساِبل  ُمتنَا  مَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه  [ . 1 - ] 1
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رد ار  ردام  ردپ و  دیاب  رتخد  ًاصوصخ  دشکیم ، یندب  هیبنت  تیذا و  هب  راک  هدرکان  يادخ  دـنکیم و   ملظ  رـسمه  هک  يدراوم  رد  - 1
رب هوالع  دوش و  حالـصا  یگدـنز  مه  دوش و  هتفرگ  ملظ  يولج  مه  هک  دوش  لمع  ياهنوگهب  نانآ  ییامنهار  اـب  دراذـگب و  ناـیرج 

.ددرگ ظفح  زین  رسمه  يوربآ  اهنیا ،
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بسانم نامز  تدم  .18 - 19

هب تدم  نیا  رد  مینک  شالت  دیاب  هک  دراد  يدنمشزرا  مهم و  ياهفده  دقع  نارود  هک  دش  دیکأت  هتکن  نیا  رب  راتشون  نیا  يادتبا  زا 
: میسرب اهفده  نآ 

رگیدکی اب  سنا  - 

نیجوز رتشیب  تخانش  - 

هداوناخ زا  ییادج  يارب  ندش  هدامآ  - 

لقتسم یگدنز  عورش  يارب  عناوم  عفر  - 

دشابن یـصاخ  عنام  رگا  یلومعم  روط  هب  هک  دوش  نیمأت  اهفده  نیا  هک  تسا  ینامز  دقع  نارود  يارب  بسانم  تدم  مییوگیم  نونکا 
فقس کی  ریز  رد  كرتشم  یگدنز  هب  دورو  يارب  مزال  یگدامآ  تیاعر ، تقد و  اب  تدم و  نیا  رد  .تسا  یفاک  هام  ات 9  دودح 6 

.دییامنیم هعلاطم  مود  شخب  رد  ار  اهتفآ  نآ  زا  یخرب  .دومن  يریگشیپ  نآ  زا  دیاب  هک  دراد  ییاهتفآ  تهجیب  ریخأت  دوشیم و  ادیپ 
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، دـشاب راک  رد  یهجوم  رذـع  هک  يدراوم  رد  رگم  تسین ، رـسپ  رتخد و  حالـص  هب  نیا  زا  شیب  دـقع  نارود  ندـش  ینالوط  نیاربانب 
: دننام

رسپ يزابرس  تمدخ  نارود  ندوب  مامتان  - 1

.دنکیم شالت  هدوب و  رکف  هب  هکنیا  اب  رسپ ، يارب  صخشم  تباث و  لغش  ندوبن  - 2

تنوکس لحم  ندوبن  هدامآ  - 3

هیزیهج ندوبن  هدامآ  - 4

لوا هجرد  ناگتسب  یخرب  توف  - 5

.درک زاغآ  ار  لقتسم  یگدنز  دومن و  مادقا  عنام  عفر  زا  سپ  هلصافالب  دیاب  مه  دراوم  نیا  رد  هتبلا  هک 
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دقع نارود  نیرتدب  ياه  یگژیو 

هراشا - 1
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هسیاقم .1 - 2

: دیوگب شرسمه  هب  يرسپ  ای  رتخد  هکنیا  .تسا  نارگید  اب  رسمه  هسیاقم  نآ  زا  سپ  دقع و  نارود  رد  گرزب  ياهتفآ  زا  یکی 

! ینزیم رس  نم  هب  رابود  ياهتفه  طقف  امش  یلو  تسه  شدزمان  هناخ  زور  ره  نیبب  ار  ینالف  - 

.دنامیم زور  هنابش  ود  شرهوش  ردام  لزنم  رابره  نم  يومعرتخد  - 

.درخیم تمیقنارگ  ياههیده  شرسمه  يارب  نم ، ردارب  - 

! ...نم يارب  اما  دنتفرگ  رالات  نالف  رد  ار  دقع  سلجم  ترهاوخ  يارب  - 

ییاههمانرب رگید  اب  ایاده  دیرخ و  دقع و  مسارم  ياههمانرب  هسیاقم  ای  نارگید و  اب  رـسمه  هداوناخ  رـسمه و  ندرک  هسیاقم  نیا  هلب ؛
: دراد مهم  لاکشا  دنچ  هدوب  نایانشآ  ای  لیماف  رد  هک 
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.ددرگیم رتشیب  سوسفا  هصغ و  ترسح و  بجوم  - 1

.دوشیم دنراد  يرتهب  عضو  ام  رظن  رد  هک  يدارفا  هب  تبسن  دسح  زاسهنیمز  - 2

.دناشفایم اهلد  رد  ار  ترودک  هنیک و  رذب  - 3

.دنکیم حوریب  درس و  ار  نارسمه  هطبار  - 4

.دوشیم اههتشاد  زا  ندرب  تذل  عنام  - 5

.دنکیمن کمک  ام  عضو  دوبهب  هب  هک  تسا  یطیارش  رد  اهنیا  همه  و 

مییامن و زیهرپ  هسیاـقم  زا  مه  دوخ  نهذ  رد  یتح  و  عونمم » هسیاـقم   » هک مینک  بصن  دوخ  نهذ  رد  گرزب  ولباـت  کـی  مییاـیب  سپ 
: مییوگب ًالثم  مینک  هسیاقم  شدوخ  رتهب  طیارش  اب  ار  نامرسمه  مینک  هسیاقم  میتساوخ  رگا 

! دوب رتهب  نامطباور  ردقچ  يدوب ، رتمرگ  نم  هداوناخ  اب  هک  دقع  لیاوا  - 

! مدوب رتباداش  يدادیم  مایپ  نم  هب  رتشیب  هتفه  لوط  رد  هک  لبق  هام  - 

.مینک کمک  دوخ  یگدنز  ِییابیز  طاشن و  ینیریش ، هب  دیفم  بوخ و  میمصت  نیا  اب  هلب ؛
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یبلط عونت  .2 - 3

کمک فده  نآ  هب  هک  دوشیم  شنیزگ  یتروص  رد  دراد و  فده  هب  ندیـسر  رد  یـشقن  ياهلیـسو  ره  دنمفده  ملاس و  یگدنز  رد 
.دنک

: منزیم یلاثم  ناتیارب  رتشیب  ِحیضوت  زا  لبق 

يذغاک تسا ، یقاب  رفـس  عورـش  ات  هتفه  کی  هک  نآلا  زا  دنورب و  ناهفـصا  هب  نارهت  زا  دوخ  لیبموتا  اب  دـنراد  میمـصت  ياهداوناخ 
يور میرادرب ، تسا  مزال  هک  دـمآ  شدای  ار  ياهلیـسو  سکره  دـناهتفگ  رگیدـکی  هب  نآ و  رانک  رد  یملق  دناهتـشاذگ و  زیم  يور 
دنلب هتشادرب  ار  ذغاک  ردپ  دناهتـسشن ، مه  رود  همه  هکیلاحرد  زور ، ود  یکی  زا  دعب  .دتفاین  ملق  زا  يزیچ  رخآ  زور  ات  دسیونب  ذغاک 

«. ...و زادناریز  زمرق ، سکالف  وتپ ، ات  ود  ناکتسا ،  4 گنر ، یبآ  سکالف  ...هدش  هتشون  یمالقا  هچ  اجنیا  ات  دینیبب  : » دناوخیم

! متـشون نم  : » هک دنزیم  ادـص  فرط  نوا  زا  رهاوخ  هتـشون »!؟ یک  ور  زمرق  سکالف  هگید  دوب ، هک  سکالف  : » دـیوگیم ردام  ناهگان 
« مراد تسود  یلیخ  ور  سکالف  نوا  نم  هخآ 
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هک مادکره  بوخ  میـشکب !؟ هفاضا  راب  اتود  ياچ  يارب  ارچ  هیچ !؟ يارب  سکالف  هخآ  : » دنیوگیم ادصکی  دـندنخیم  هکیلاحرد  هیقب 
« .هشابن رتشیب  یکی  یلو  میربب  دیهاوخیم 

يارب ياهلیـسو  ره  فلتخم و  ياهفرظ  شفک ، وتنام ، مینک  تقد  رگا  .هروطنیمه  یگدـنز  همه  اـما  تسا ، کـچوک  لاـثم  کـی  نیا 
.مینکن دیرخ  یبلطعونت  يارب  طقف  مزالریغ و  فدهیب و  اما  مینک ، هیهت  مزال  رادقم  هب  تسا  مزال  رگا  .تسا  یفده  کی 

زا رظن  مشچ و  دـسح و  زین  رـسمه و  تیذا  یمـشچمه ، مشچ و  فارـسا ، ثعاب  سوه  اـب  هارمه  فدـهیب و  یبلطعونت  تسا  یهیدـب 
.ددرگیم نارگید  يوس 
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اجیب تاعقوت  .3 - 4

.دنراد ندوب  رکف  هب  هجوت و  تبحم ، مارتحا ، عقوت  رگیدـکی  زا  رـسپ  رتخد و  زا  کیره  .تسا  یعیبط  يرما  رـسمه ، زا  راظتنا  عقوت و 
.دش دهاوخ  زاسهلئسم  درذگب  دح  زا  رگا  عقوت ، راظتنا و  نیا  اما 

.دشاب لدتعم  هتبلا  رسمه و  نأش  ناوت و  دح  رد  هک  تسا  نآ  یقطنم  اجهب و  عقوت 

دیرخ عقوت  .تساجبان  یعقوت  دشاب ، وا  طیارش  هب  یهجوتیب  رس  زا  رسمه و  ناوت  زا  جراخ  ای  عرش  لقع و  فالخرب  تاراظتنا  رگا  اما 
رفـس و عقوت  رـسمه ، يارب  تقو  مامت  فرـص  ردام و  ردـپ و  زا  نتفرگنربخ  عقوت  لادـتعا ، دـح  زا  جراخ  شـالت  راـک و  عقوت  داـیز ،

.تساجیب عقوت  زا  ییاههنومن  اهنیا  دننام  یطارفا و  نداد  مایپ  ندز و  نفلت  عقوت  لومعم ، زا  شیب  شدرگ 

هوالع سپ  .دوشیم  بوسحم  اجبان  یعقوت  وا  هب  تبسن  رسمه ، يرادن  ای  يرامیب  رطاخ  هب  یهاگ  هزادناهب  لدتعم و  تاعقوت  نینچمه 
، فرُع لادتعا و  تیاعر  رب 
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نیزگیاج ار  یتحاران  ترودک و  هدرک و  مک  ار  تبحم  هیامرـس  جـیردت  هب  اجیب  تاعقوت  تفرگ ، رظن  رد  دـیاب  مه  ار  رـسمه  طیارش 
.دنکیم

شمارآ هب  دـشاب  رتمک  رتلدـتعم و  رتهنالقاع ، ناگتـسب  ریاس  رـسمه و  زا  ام  عقوت  هچ  ره  هک  تسین  دـب  هتکن  نیا  هب  هراشا  ناـیاپ ، رد 
اریز مینیبیم  بیـسآ  نامدوخ  سکره  زا  لبق  میـشاب  رتعقوترپ  هچره  سکعلاب  دـنکیم و  کمک  نارگید  دزن  رد  اـم  تیبوبحم  دوخ و 

هژیوهب نایفارطا  نآ  لاـبند  هب  .دوشیم  عورـش  اـم  یتیاـضران  يدـنمهلگ و  هجیتن  رد  دوشیمن و  هدروآرب  اههتـساوخ  همه  تسا  یعیبط 
.دوشیم لمحت  لباقریغ  درس و  یگدنز  هرخالاب  هدش و  هتسخ  رسمه ،
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ناضرغم نالهاج و  ياه  تلاخد  هب  هجوت  .4 - 5

ای هداد  ییاهداهنـشیپ  هدیجنـسن ، داماد و  سورع و  طیارـش  هب  هجوت  نودب  دارفا  نیا  .دنوشیم  ادیپ  رکفیب  لهاج و  دارفا  یلیماف  ره  رد 
طباور ندـید  بیـسآ  ثعاب  اـهنآ ، هب  هجوت  هدـش و  رگیدـکی  زا  داـماد  سورع و  يدرـسلد  ثعاـب  هک  دـننکیم  نیجوز  زا  یتاداـقتنا 

: الثم .دوشیم 

! هربب ور  سورع  هنک و  ایهم  هنوخ  هدش  روجره  نیگب  نینومن ، دقع  وت  یلیخ  - 

! نوتهنوخ دایب  نیراذن  ردق  نیا  - 

! داین راب  لبنت  هک  نیگب  راک  نوتسورع  هب  - 

!؟ دایم یلاخ  تسد  ای  هرایم  يزیچ  دایم  هک  هعفد  ره  داماد  - 

رتخد مه  اهردام و  ردپ و  مه  نیاربانب ، .دزادنایم  عمط  هب  ار  ناطیش  هدروآ و  ترودک  يدرسلد و  اهنآ  هب  هجوت  اهفرح و  روطنیا  هلب ؛
: دنشاب بقارم  دیاب  يدقع  نارود  ياهرسپ  و 

ص:65

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا توافتم  يرگید  اب  شطیارش  تایحور و  تاناکما ، یسکره  دننکن ، هسیاقم  نارگید  اب  ار  دوخ  طیارش  هداوناخ و  زگره  - 1

ار راک  نیرتهب  دـنوادخ  رب  لکوت  اب  میریگب و  ار  میمـصت  نیرتهب  دوخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  تروشم و  رکفت و  تیارد ، اـب  هشیمه  - 2
.میهد ماجنا 

اب سپـس  عرـش و  لقع و  نازیم  اب  ار  نانآ  تاداقتنا  اههیـصوت و  اهداهنـشیپ و  ناتـسود ، ناگتـسب و  لیماف ، همه  هب  مارتحا  نمـض  - 3
هب نانآ  اب  لدـج  ثحب و  زا  هتبلا  مینادـن و  نآ  يارجا  هب  مزلم  ار  دوخ  تشادـن ، یناوخمه  ام  طیارـش  اب  رگا  میجنـسب و  دوخ  طیارش 

.مییامن زیهرپ  تدش 

اب .دنهدیم  رظن  بترم ، دنـشاب  هتـشاد  ام  هب  تبـسن  یتیلوؤسم  هکنیا  نودب  دنراد و  اجبان  تلاخد  یلوضف و  هیحور  يدارفا  یهاگ  - 4
چیه مینک و  توکـس  طقف  نانآ ، فرح  زا  دعب  ًالثم  .دنوشن  قیوشت  ام ، راک  رد  تلاخد  همادا  هب  هک  مینک  راتفر  ياهنوگهب  دارفا  نیا 

.مینزن یفرح 
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نیدلاو لاح  ندرکن  تیاعر  .5 - 6

يارب هدوب و  رگیدکی  رکف  هب  مئاد  دوشیم  ببـس  هک  دوشیم  داجیا  رـسپ  رتخد و  لد  رد  ياهداعلا  قوف  یهقالع  قشع و  دقع ، زا  دـعب 
.دننک يرامشهظحل  رگیدکی  ندید 

.دنـشاب دوخ  بوبحم  رکف  رد  یـسک  ره  زا  شیب  هک  تسه  ردـقنآ  یلو  تسین ، ناسکی  همه  رد  هقالع ، قشع و  نیا  تاجرد  هچرگا 
نآ شیازفا  ظفح و  رد  رـسپ  رتخد و  دیاب  تسا و  دنمـشزرا  رایـسب  هک  لاح  نیع  رد  دشابیم ، یهلا  ياهیامرـس  هک  دیدش  تبحم  نیا 
زا یخرب  سپ  .تسا  نیدـلاو »  » هژیوب نارگید  قوقح  رگید و  فیاظو  زا  ندـش  لـفاغ  نآ  دراد و  هاگـشزغل  کـی  اـما  دـننک ، شـالت 

: دنشاب اهنآ  بقارم  اهیدقع  نارود  ات  موشیم  روآدای  ار  دیآ  دوجوب  تلفغ  نیا  رثا  رد  تسا  نکمم  هک  یتاهابتشا 

نارگنلد و رداـم  ردـپ و  هک  یلاـح  رد  ندوـب  ینارذگـشوخ  حـیرفت و  لوغـشم  تقورید  اـت  نتفر و  نوریب  نیدـلاو  عـالطا  نودـب  -  
.دنتسه تحاران 

ینوریب ياهراک  یخرب  دیرخ و  رد  ًالبق  هک  رسپ  - 
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.دیامن عطق  ار  دوخ  يراکمه  هدش و  لفاغ  ردپ  زا  یلک  هب  نونکا  هدوب ، ردپ  کمک 

اهراک اهنت  ردام  دنیـشنب و  نامهیم  لثم  داماداقآ  رانک  رد  نونکا  هدوب ، ردام  کمک  لزنم  ياهراک  اذغ و  یهیهت  رد  ًالبق  هک  رتخد  - 
.دهد ماجنا  ار 

رتخد و زورما  .دناهدرکیم  عنم  يراک  زا  ای  هدومن  قیوشت  ار  وا  هتـشاد و  تلاخد  ناشدـنزرف  روما  یهمه  رد  ردام  ردـپ و  زورید  ات  - 
.دنیامن تلاخد  هداد و  رظن  يدروم  چیه  رد  امش  نیدلاو  دیابن  دنیوگب  رگیدکی  هب  رسپ 

.ددرگ ردام »  » ًاصوصخ نیدلاو ، یگتسخ  تمحز و  ثعاب  هک  رسپ  ای  رتخد  هناخ  رد  ندنام  دایز  - 

تهج زا  دنسوبب و  ار  اهنآ  دننیشنب ، اهنآ  رانک  رد  هدرک ، هقالع  راهظا  دوخ  نیدلاو  هب  رـسپ  ای  رتخد  دیابن  هک  طلغ  رایـسب  ِعقوت  نیا  - 
.دننک هجوت  اهنآ  هب  یفطاع 

.دوش اهنآ  هب  هجوت  نیدلاو و  يارب  نتشاذگ  تقو  عنام  هک  لیمیا  مایپ و  نفلت ، رد  طارفا  - 

.تفرگ هلصاف  اهنآ  زا  ریبدت  تقد و  اب  دیاب  هک  تسا  یتاهابتشا  نآ  لاثما  اههنومن و  نیا  يرآ 
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ینکش تمرح  .6 - 7

.تسا يرگید  رظن  رد  نیجوز  زا  کـیره  دنمـشزرا » هاـگیاج   » و تیـصخش » «، » تمرح ، » یگدـنز مـهم  ياههیامرـس  زا  رگید  یکی 
.دراد یگدنز  ینیریش  یمرگ و  رد  يدایز  شقن  دشاب  تیصخش  اب  مرتحم و  شرسمه   رظن  رد  يرسپ  ای  رتخد  هکنیا 

زا يوق ، یظفاحم  دـننام  هک  تسا  گرزب  هیامرـس  کی  داماد ، ای  سورع  يارب  زین  ناشدوخ و  دـنزرف  يارب  نیدـلاو  تمرح  نینچمه 
.دیامنیم تظافح  تسارح و  اهتفآ ، لباقم  رد  نانآ  یگدنز  تمالـس  زا  یمکحم  ژد  دننام  دنکیم و  تبقارم  داماد  سورع و  یگدنز 

.دومن تبقارم  اهنآ  زا  دیشوک و  اهنآ  تیوقت  ظفح و  رد  دیاب  هک  دنتسه  یگدنز  یهیامرس  اهتمرح ، نیا  عومجم  سپ 

هک يرـسپ  رتخد و  .دروخیم  ندوب  یمیمـص  ینامدوخ و  یهناـهب  هب  تمرح ، هشیـش  هب  اههبرـض  نیلوا  یهاـگ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
دننزیم مه  هب  ار  یفرح  ره  هدومن و  تبحص  مه  اب  درفم  ظفل  اب  دنشاب  تحار  مه  اب  دنهاوخیم 
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.دوش هدننکش  هتشادرب و  كرت  هشیش ، نآ  دوشیم  ثعاب  اهندرکتبحص  تحار  هنوگنیا  هکنیا  زا  لفاغ 

کبـس و تاریبـعت  زا  هدومن ، ظـفح  مـالک  رد  ار  رگیدـکی  تمرح  دوـخ ، یهزادـنا  ناـمز و  رد  ندوـب  تحار  نمـض  میناوـتیم  سپ 
ار هتکن  نیا  میشاب و  هتشادن  ریقحت  رخسمت و  کلَتَم ، ینابزدب ، شحف ، یطیارـش  چیه  رد  زگره و  مییامن و  زیهرپ  تدش  هب  زیمآتناها 

.مییامن بیقعت  ساوسو  تقداب و  زین  رگیدکی  نیدلاو  اب  طابترا  رد 
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طیرفت طارفا و  .7 - 8

وا .تفگیم  نخـس  دوب  هچوک  رد  هک  يدرف  اب  دمآ و  هچوک  لباقم  ماب  تشپ  یهبل  هب  مکمک  .دوب  ماب  تشپ  يور  یـصخش  دنیوگیم 
! بقع ورب  بقع ، ورب  تفگ : دنلب  يادص  ینارگن و  اب  دتفایب ، هدمآ و  ماب  یهبل  هب  شتسود  دیسرت  هک 

! داتفا طایح  رد  تشپ  زا  ماب و  فرط  نآ  زا  هک  تفر  بقعبقع  ردق  نآ  دوب  ماب  يور  هک  یصخش 

.تسا طیرفت  طارفا و  هصق  نیا  هلب ؛

: دوب بقارم  دیاب  سپ  .تسا  يدج  رطخ  نیا  دنتسه  راکهزات  هبرجتمک و  رسپ  رتخد و  هک  دقع  نارود  رد 

نامیـشپ دـننک  ناـمگ  هک  میورب  مک  ردـقنآ  هن  دـشاب و  راـبتیذا  هدننکهتـسخ و  نیدـلاو  يارب  هک  مینک  دـمآ  تـفر و  ردـقنآ  هـن  -  
.میاهدش

نامگ هک  دایز  ردقنآ  هن  میتسه و  سیسخ  لیخب و  دننک  نامگ  هک  میرخب  هیده  تردنهب  مک و  ردقنآ  هن  - 
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! میاهدیباوخ جنگ  يور  دننک 

پچ دایز و  ردقنآ  هن  میرادن و  تسود  ار  وا  دنک  نامگ  نامرـسمه  هک  مینک  هدافتـسا  مک  ابیز  ظافلا  تبحم و  راهظا  زا  ردقنآ  هن  - 
! میاهدش هناوید  دنک  نامگ  هک  مییوگب  مراد  تتسود  تسار  و 

هن میرادن و  طابترا  تردق  دنک  نامگ  هک  میریگب  هلصاف  یندید  ياهاج  ناروتسر و  زا  میورن و  نوریب  مه  اب  زگره  هک  هنوگنآ  هن  - 
! دناهدرک نامنوریب  هناخ  زا  دنک  رکف  هک  میورب  نوریب  دایز  ردقنآ 

.دنکیم اجرباپ  ینتشادتسود و  ار  نآ  مینزب  يراکره  هب  هک  تسا  يریسِکا  لادتعا  يرآ ؛
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دمآ تفر و  رد  يور  هدایز  .8 - 9

زا ناشن  نیا  دنـشاب و  مهاب  زور  بش و  دنراد  تسود  دنتـسه و  روش  قشع و  رـسارس  دقع ، نارود  رد  رـسپ  رتخد و  هک  تسین  یکش 
هتـشاد یپ  رد  ار  ییاهررـض  تسا  نکمم  دمآ  تفر و  رد  طارفا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اما  تسا ، يدادادخ  یهقالع  تبحم و 

: دشاب

: دنک هتسخ  ار  اههداوناخ  -  1

نامهیم هک  ياهدعو  رد  دنـشاب  ینامدوخ  ردقچره  اذل  دننک و  ییاریذـپ  رتهب  دوخ  داماد  ای  سورع  زا  دـنراد  تسود  نیدـلاو  نوچ 
.دنوشیم لمحتم  يرتشیب  تمحز  دنراد 

: دوخ لیماف  عمج  رد  روضح  ندش  گنرمک  -  2

نآ دوش  یم  ببس  تسا و  نیگنس  هیقب  يارب  ناشروضح  ندش  مک  ادتبا  دناهدوب ، مهاب  اهلاس  ردارب  رهاوخ و  ای  نیدلاو  هک  اجنآ  زا   
، لدـتعم دـمآ  تفر و  اب  یلو  .دـشاب  هتـشادن  وا  زا  یبوخ  یهرطاخ  هدـش و  روخلد  دـیدج  داماد  ای  سورع  هب  تبـسن  رهاوخ  ای  ردارب 

طیارش اب  همه  مکمک 
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.دنریگیم سنُا  دیدج 

: یصخش ياهراک  زا  ندنامزاب  - 3

داماد ای  سورع  زونه  هک  یلیماف  ياهینامهیم  یخرب  ای  دوخ و  یـصخش  ياهراک  زا  رـسپ  رتخد و  هک  دوشیم  ببـس  دایز  دمآ  تفر و 
.دوشیم اهتبحم  يور  رب  يرابغ  هاگآدوخان  هتکن  نیا  دننامبزاب و  تسین ، توعد  اجنآ  رد 

: اهیگدامآ تیباذج و  ندش  مک  ندش و  يداع  - 4

ار ندوب  باذج  یگتـسارآ و  يارب  مزال  تقد  نآ  مکمک  دننیبب  ار  رگیدکی  دقع  نارود  رد  زور  ره  هک  يرـسپ  رتخد و  تسا  یعیبط 
.دوشیم مک  روضح  يارب  يرامشهظحل  قوش و  روش و  نآ  دنهدیم و  تسد  زا 

رد تقد  ردارب و  رهاوخ و  هب  هجوت  اهراک ، ماجنا  رد  نیدـلاو  هب  کمک  اب  مینک  یعـس  دـمآوتفر  رد  لادـتعا  تیاعر  نمـض  نیاربانب 
.مییامن يریگشیپ  دش  هتفگ  هک  یتارطخ  زا  یگتسارآ  سابل و 
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یفنم تارطاخ  يروآدای  .9 - 10

کیره هک  تسا  یعیبط  سپ  .دـندنویپیم  مه  هب  دـناهدوب  فلتخم  ياههقیلـس  اب  توافتم و  طیحم  ود  رد  هک  هداوناخ  ود  جاودزا ، اـب 
.دشابن هدیدنسپ  ای  سونأم  لباقم  فرط  يارب  هک  دننک  يراک 

...و ییاریذپ  ایاده و  عون  زین  نتفرگ و  سلجم  دقعرس و  دیرخ  ات  هتفرگ  جاودزا  رتفد  رضحم و  هب  نتفر  نامه  زا 

مکمک درذگیم و  هرخألاب  نیریش  ای  خلت  هتبلا  تسا و  لباقتم  كرد  تّحص و  رب  لمح  ینیبشوخ ، دنک  حالصا  ار  راک  دناوتیم  هچنآ 
اب تسا و  نیمک  رد  ناطیـش  اما  .دنوشیم  مه  ياریذپ  هتفرگوخ و  رگیدـکی  یهقیلـس  قالخا و  اب  داماد  سورع و  هژیو  هب  هداوناخ  ود 

يزیچ ناطیش  هلیح  نآ  دنک و  خلت  ار  نانآ  ماک  زاب  هاگیب  هاگ و  دنشچن و  ار  یگدنز  ینیریش  داماد ، سورع و  دنکیم  یعـس  ياهلیح 
تخادرپ نآ  یهنیزه  هدـش و  لمحت  نآ  جـنر  رابکی  هک  يراتفگ  راتفر و  يروآدای  اب  يرآ ؛ یفنم .» تارطاخ  يروآداـی   » زج تسین 

تمالس و هب  هرابود  تسا ، هدش 
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.دنزیم همطل  یگدنز  تینما 

روآدای تبحم  اب  يرگید  دومن ، تلفغ  یکی  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  دای  هب  هراومه  رـسپ ، رتخد و  دـیاب  هک  تساجنیا  مهم  رادـشه  سپ 
!؟ میریگن تربع  اههتشذگ  زا  ارچ  مینادن و  ردق  ار  نالا  ارچ  هتشذگ » اههتشذگ   » هک دوش 

ار لاح  نامز  طقف  سپ  .دنادرگیمنرب  ار  قرو  دنکیمن و  حالصا  ار  نامز  نآ  خلت ، یهتـشذگ  زا  يدنمهلگ  يروآدای و  کش ، نودب 
یفنم تارطاخ  دای  اب  ار  یلعف  یگدنز  تذل  تیمیمـص و  افـص و  ناطیـش ، میهدن  هزاجا  زگره  دیاب  هک  تسا  نیا  .سب  دنکیم و  خلت 

.دنز مهرب  هتشذگ 
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هتشذگ یصخش  یگدنز  زا  اه  ینتفگن  .10 - 11

مه شرـسمه  دراد  تسود  هداد و  يرگید  هب  ار  دوـخ  دوـجو  یهمه  کـیره  دوـشیم ، هدـناوخ  يرـسپ  رتـخد و  دـقع  هـک  یماـگنه 
هتشاد هقالع  وا  رسمه  هب  یسک  مه  اههتشذگ  رد  دونشب  رگا  یتح  هک  دوشیم  روهلعـش  نانچنآ  یهلا  قشع  نیا  .دشاب  وا  لام  تسبرد 

.دباتیمنرب

يراتفر ياطخ  ره  زا  ندـشربخاب  سپ  دـشاب ، اجب  لماک و  شباـختنا  هدومن ، باـختنا  ار  شرـسمه  هک  نونکا  دراد  تسود  نینچمه 
، دوش رسمه  رطاخ  شیوشت  ثعاب  هک  یصخش  یهرطاخ  ای  نخسره  نتفگ  جاودزا ، یهظحل  زا  نیاربانب  .دزیریم  مه  هب  ار  وا  رـسمه ،

.تسا عونمم 

! دوب نم  راگتساوخ  ًالبق  میومعرسپ  نیمه  - 

.دوب يرگید  زیچ  تمسق  یلو  مدوب ، هیاسمه  رتخد  قشاع  نم  - 

.دش  نم  محازم  يرسپ  متشگیمرب ، هسردم  زا  هک  زور  کی  - 

ص:77

دقع نارود  نیرتدب  www.Ghaemiyeh.comنیرتهب و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


...دعب میتخورف  میدرک و  دنلب  ار  ياهخرچود  یحیرفت ، متسود  اب  لبق  لاس  ود  - 

متشاد نفلت  محازم  یتدم  - 

....و - 

شبحاص هب  تسا  یلام  روما  زا  رگا  و   ) مینک هبوت  اهنآ  زا  تعرـس  هب  دیاب  هک  دنتـسه  ییاهـشزغل  ناهانگ  اهاطخ و  دشاب  نامدای  هلب ؛
هانگ و رـشن  دوخ ، رگید ، ياهتفآ  رب  هوالع  هک  مینکن  یتبحـص  نابرهم  يادـخ  زج  سکچیه  اـب  اـهنآ  یهراـبرد  رگید  و  مینادرگرب )

.دنکیم اههدافتسا  ءوس  نآ ، زا  ناطیش  یهاگ  هدومن و  نیبدب  ام  هب  تبسن  ار  رسمه  نهذ  هژیوهب ، دوشیم و  بوسحم  دیدج  یهانگ 
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رگیدکی تخانش  زا  تلفغ  .11 - 12

جاودزا يارب  تیحالـص  زارحا  تخانـش ، نیا  زا  روظنم  .تسا  رگیدکی  تخانـش  دقع ، نارود  دـیاوف  نیرتمهم  زا  یکی  کش  نودـب 
.تسا هدش  ماجنا  دقع  زا  لبق  راک  نیا  هک  ارچ  تسین 

نیا تسا و  باذـج  روآدـشر و  نیریـش ، هناقـشاع ، یگدـنز  کی  نتخاس  يارب  مزـال  ياـهیهاگآ  بسک  دـقع ، نارود  رد  تخاـنش 
: اهیهاگآ نیا  زا  ییاههنومن  .دروآ  تسدب  وا  یهداوناخ  زین  رسمه و  راتفر  راتفگ و  رد  تقد  اب  ناوتیم  ار  اهیهاگآ 

؟ تسا ياهیاپ  هچ  رد  وا  ینید  ياهرواب  - 1

؟ تسا دهعتم  ردقهچ  اهیبوخ  اهشزرا و  هب  لمع  رد  - 2

؟ تسا هزادنا  هچ  وا  يریذپقح  یهیحور  - 3

؟ تسارگنورد ای  ارگنورب  - 4
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؟ دراد امش  زا  یتاعقوت  هچ  - 5

؟ تسا ردقچ  شناتسود  ای  هداوناخ  هب  وا  یگتسباو  نازیم  - 6

؟ دنکیم لاحشوخ  ار  وا  ییاهراک  هچ  - 7

؟ دوشیم تحاران  ییاهدروخرب  هچ  زا  - 8

؟ درک مارآ  رتعیرس  ار  وا  یتحاران ، ماگنه  رد  ناوت  یم  هنوگچ  - 9

 ... دراد و يدایز  هقالع  دوخ  ناگتسب  ای  یعامتجا و  ياهتیصخش  زا  کیمادک  هب  - 10

.دنکیم کمک  رایسب  هدنیآ  رد  یگدنز  ياهدروخرب  اهیریگمیمصت و  رد  ار  امش  روما  نیا  نتسناد  يرآ ؛

حالـصا رگیدـکی  رد  تسین  هدیدنـسپ  ار  هچنآ  ریبدـت ، اب  میناوتیم  اهیگژیو  نیا  زا  ندـش  هاگآ  ماـگنه  هک  موشیم  روآداـی  ناـیاپ  رد 
.میوش قفوم  تهج ، نیا  رد  دنوادخ  فطل  هب  ات  دشاب  مزال  ِیلدمه  يراکمه و  دیاب  هتبلا  مییامن و 
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اهدروخرب رد  يدرس  .12 - 13

« .دیریگب دای  ار  هلئسم  لح  هکلب  دیشابن  شنتیب  هلئسمیب و  یگدنز  لابند  هب  زگره  : » تفگیم هک  ار  یگرزب  دنک  تمحر  يادخ 

اما دنتسین ، هقیلسمه  رکفمه و  ًالماک  يرفن  ود  چیه  نوچ  .دشاب  هتشادن  يراوگان  فالتخا و  یگدنز  دوشیمن  هک  تسا  نیا  تقیقح 
هقیلس و فالتخا  دنهدن  هزاجا  ریبدت ، رکف و  نتفرگراکب  دنوادخ و  زا  دادمتسا  اب  هک  تسا  ینارـسمه  هب  طوبرم  شیاسآ  شمارآ و 

.دنراد هگن  نیریش  نانچمه  ار  یگدنز  نآ ، عیرس  لح  اب  هکلب  دوش  راگدنام  دیآیم  شیپ  یهاگ  هک  ییاهیتحاران 

هتشاد و هگن  لد  رد  ار  اهیتحاران  تالکشم ، لح  يارب  هنامیمص  هناتسود و  تبحص  ياج  هب  هک  تسا  نیا  گرزب  تاهابتشا  زا  یکی 
.دسرب ام  یگدنز  داد  هب  یمّوس  رفن  ای  دیوگب و  ینخـس  دـنک ، یتکرح  يرگید  ات  میـشاب  رظتنم  مادـکره  .مینک  دروخرب  درـس  مه  اب 

ار اهیژرنا  دریگیم و  ار  یگدنز  ناج  مکمک  ساسحا ، نودب  درس و  دروخرب 
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سوسحم تسه  یجیردت  نوچ  هتبلا  .تسا  یگدنز  يارب  یجیردت  گرم  یعون  دبای ، همادا  هدرکان  يادخ  رگا  دنکیم و  رتمک  مک و 
.درادن طاشن  حور و  اما  تسه ، یگدنز  یتدم  زا  سپ  تسین و 

ّسحاب و گنشق و  ياهمان  اب  ار  رگیدکی  .میشاب  يژرنارپ  مرگ و  طاشن ، اب  میریگب  میمـصت  دقع  نارود  رد  ادتبا و  نیمه  زا  نیاربانب ،
بوخ نایب  اب  عقومهب و  اجب و  هتبلا  میهدب و  رظن  میوش ، روآدای  ار  اهیبوخ  مینک ، رکـشت  مینک ، فیرعت  رگیدکی  زا  مینزب ، ادص  لاح 

هیلعهللایلص و  ) مرکا ربمایپ  تالاح  رد  هک  ياهتکن  تسابیز  هچ  .تسا  عونمم  یتوافتیب  يدرس و  مینادب  یلو  مینک  مه  داقتنا  رکذت و 
.دندادیم رکذت  ار  اهیدب  دندرکیم و  فیرعت  نیسحت و  ار  اهیبوخ  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هلآ )
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یمظن یب  یگتخلش و  .13 - 14

فرح راـتفگ و  رد  مظن  دـمآ ، تفر و  رد  مظن  .دـنربیم  جـنر  نارگید  یمظنیب  زا  مه  مظنیب  دارفا  یتـح  دـنراد و  تسود  همه  ار  مظن 
.لزنم لیاسو  شنیچ  رد  مظن  سابل و  دمک  ندیچ  رد  مظن  ندز ،

دقع نارود  رد  هک  يرـسپ  رتـخد و  .دوشیم  راـبتعا  نداد  تسد  زا  ناـیفارطا و  شجنر  ثعاـب  اهدـمآ ، تفر و  رد  ًاـصوصخ  یمظنیب 
رد دنراد ، شمارآ  ناشدوخ  هکنیا  رب  هوالع  دشاب  هتشاد  یصاخ  همانرب  مظن و  رگیدکی ، نیدلاو  لزنم  هب  ناشدمآوتفر  یتقو  دنتسه ،

.دننکیم ادیپ  ییالاو  تیصخش  رابتعا و  مه  نیدلاو  مشچ 

رـسمه و يارب  ندـش  لئاق  تیـصخش  ناشن  رـسمه ، اب  تاقالم  ماـگنه  لزنم  لـیاسو  ندوب  مظنم  ساـبل و  ندیـشوپ  رد  مظن  نینچمه 
لباـقم هطقن  رد  دـباییم و  شیازفا  شاـهقالع  تبحم و  نازیم  دربـیم و  تذـل  یگتـسارآ  مظن و  ندـید  زا  رـسمه  .تـسوا  هـب  مارتـحا 

، تبحم ندش  مک  .دراد  ییاهبیسآ  لزنم ، سابل و  عضو و  رس و  ندوب  مظنمان  یگتخلش و 
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زیزع ياهرـسپ  رتخد و  نیاربانب  تسا  یمظنیب  راثآ  نیدلاو و  دزن  رد  رابتعا  نداد  تسد  زا  روضح ، قوش  قوذ و  ندـش  مک  ینارگن ،
رتشیب هچره  اهدـمآ ، تفر و  دوخ و  يرهاظ  عضو  ًاصوصخ  روما ، همه  رد  مظن  تیاـعر  اـب  دـننک  یعـس  دنتـسه  دـقع  نارود  رد  هک 

.دنشخبب رتشیب  طاشن  ینیریش و  دوخ  یگدنز  هب  هدش و  رسمه  نیدلاو  رسمه و  بوبحم 

: دیهد ماجنا  راک  ود  ندش ، مظنم  يارب  هک  تسا  نیا  ام  داهنشیپ 

.دینک رکف  یمظنیب  یفنم  راثآ  مظن و  تبثم  راثآ  هب  هقیقد  يزور 5  -  1

هناخزپشآ لئاسو  مظن  یصخش ، هناخباتک  مظن  دننام  .دیهد  ماجنا  ار  نآ  دیشاب  مّمـصم  هتفرگ و  رظن  رد  ار  مظن  ود  یکی  زور  ره  - 2
.راک لحم  هسردم و  هب  نتفر  تاعاس  رد  مظن  ای  و 
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اه تراهم  بسک  رد  یلبنت  یتسس و  .14 - 15

ییارآهرفـس و يزودلگ ، یطایخ ، يزپشآ ، نتفرگدای  اهمناخرتخد  يارب  .تسا  مزال  ياهتراهم  بسک  دقع  نارود  فادـها  زا  یکی 
.تسا مزال  یگدنز  رد  هک  يرگید  ياهراک  یخرب  شورف و  دـیرخ و  بادآ  یگدـننار ، بسانم ، یلغـش  نتفرگدای  اهرـسپاقآ ، يارب 
یگدنز ینیریش  هب  نآ  نتسنادن  هک  تسا  يروما  زا  همه  همه و  ندرک ، یگدنز  لقتسم  زین  يرادرـسمه و  مسر  هار و  اهنیا  رب  هوالع 

تعرس اب  تصرف  دوش ، یلبنت  یتسـس و  دراوم  نیا  رد  رگا  تسا  یعیبط  .داد  تسد  زا  ار  دقع  نارود  تصرف  دیابن  سپ  .دنزیم  همطل 
.دوشیم رهاظ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهتراهم ، نیا  نتشادن  ياهبیسآ  یگدنز ، عورش  زا  سپ  درذگیم و 

تبحم ندـید  بیـسآ  ثعاب  اـهتلفغ  یخرب  اـما  تسا ، هداد  ناوارف  تبحم  یهیامرـس  داـماد ، سورع و  هب  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد 
.دوشیم

تراهم نتشادن  ای  داماد و  يارب  بسانم  یلغش  نتشادن 
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.دزادنایم ینیریش  زا  ار  یگدنز  مکمک  هک  تسا  یفعض  سورع ، يارب  یطایخ  يزپشآ و 

: هک دیشاب  هتشاد  رطاخ  رد  ار  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما نخس  نیا  هشیمه ، سپ 

« دنکیم عیاض  ار  نارگید  قوقح  دنک ، یتسس  یلبنت و  سکره  »

دراو فـلتخم ، ياـهرنه  هب  زهجم  هک  دـینک  بسک  ار  مزـال  ياـهیگدامآ  دـینک  شـالت  زورما ، نیمهزا  تّمه  تیّدـج و  اـب  نیارباـنب 
.دیوش لقتسم  یگدنز 
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رتخد نیدلاو  ياجیب  تریغ  .15 - 16

ءایح .دراد  یفنم  تبثم و  هبنج  تفـص ، ودره  اما  .تسا  نانز  يارب  مهم  تافـص  زا  ءاـیح  نادرم و  يارب  دنمـشزرا  تافـص  زا  تریغ 
نآ یفنم  ءایح  دـیامن و  يراددوخ  نآ  ماجنا  زا  دـشکب و  تلاجخ  دنـسپان  نخـس  ای  تشز  لمع  ماجنا  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تبثم 
نیا رد  هتبلا  هک  دـشکب  تلاجخ  ناتـسود ، عمج  رد  تقو  لوا  زامن  ندـناوخ  ای  لاؤس  ندیـسرپ  دـننام  یبوخ  راک  ماـجنا  زا  هک  تسا 

.دومن هلباقم  تلاح  نیا  اب  دیاب  هکلب  درک  ءایح  دیابن  دراوم 

نارگید هدافتـسا  ءوس  اطخ و  هاـگن  ضرعم  رد  شرـسمه  هکنیا  زا  يدرم  هک  تسا  نآ  اـجب  تبثم و  تریغ  تسا : عون  ود  مه  تریغ 
اما .تسا  نامرحمان  لباقم  رد  ییامندوخ  ییارآدوخ و  زا  رتخد  ای  رـسمه  ظفح  نآ  یهجیتن  دوش و  تحاراـن  هدرب و  جـنر  دوش  عقاو 
زا تشگزاب  ماگنه  شرـسمه  هکنیا  لثم  .دشاب  یـضاران  هدادرارق  لالح  زیاج و  دـنوادخ  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  اجبان  یفنم و  تریغ 

.دیامن یسوبور  دهد و  تسد  شردارب  ای  ردپ  اب  رفس ، کی 
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بجوم درم  نداد  ناـشن  تریغ  تسین ، رـسمه  يارب  يرطخ  مه  دوـشیمن و  بوـسحم  یهاـنگ  یعرـش  رظن  زا  مه  هک  دراوـم  نیا  رد 
.ددرگیم وا  هب  تبسن  نارگید  ینیبدب  شدوخ و  رد  نظءوس  تیوقت 

زا شرـسمه  اب  دنهدن  هزاجا  دنریگب و  تخـس  ناشداماد  رب  دـقع  نارود  رد  رتخد  نیدـلاو  هک  تسا  نیا  اجبان  تریغ  دراوم  زا  یکی 
زا هدش و  داماد  نهذ  رد  یفنم  تینهذ  ببس  راک  نیا  هک  دنیامن  دودحم  رایسب  ار  تاقالم  عون  رادید و  تدم  ای  دنورب و  نوریب  هناخ 

.ددرگیم داماد  رتخد و  هداوناخ  نیب  تبحم  تیمیمص و  عنام  لوا 

تـسین بسانم  هک  دراد  ینارهاوخ  ای  رهاوخ  هدرک ، جاودزا  هک  يرتخد  هکنیا  لـثم  دراد  دوجو  یهجوم  رذـع  دراوم  یخرب  رد  هتبلا 
نانآ تیذا  ثعاب  دسرب و  نارگید  شوگ  هب  ناشدنخبوگب  يادص  ای  هدومن و  تولخ  قاتا  رد  اهتعاس  داماد  سورع و  اهنآ  لباقم  رد 

.ددرگ

.دیامنیم تیاعر  شدوخ  هدومن و  كرد  داماد  ار  دراوم  نیا  تسا  یهیدب 
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یگدنز ياه  همانرب  هدنیآ و  هب  تبسن  یهجوت  یب  .16 - 17

.دـنامیمن نامیاهراک  ام و  رظتنم  درذـگیم و  درذـگیم و  .تسام  رمع  تشذـگ  ناشن  نیا  .دـینک  هاـگن  رامـشهیناث  هبرقع  هب  یتاـظحل 
.دوشیم لیدبت  تسا  دقع  نارود  نآ  يادتبا  هک  یلهأتم  هب  يدرجم  یناوج و  هب  یناوجون  یناوجون و  هب  یکدوک 

.دریگیم رارق  امش  شود  يور  هب  لقتـسم ، یگدنز  تیلوؤسم  دوشیم و  مامت  ینزب  مههب  مشچ  ات  اهیمیدق  لوق  هب  مه  نارود  نیا  سپ 
یهدـنیآ اـههمانرب ، یهلحرم  هـب  هـلحرم  يارجا  يزیرهماـنرب و  یهاـگآ و  شیازفا  اـب  دوـب و  هدـنیآ  رکف  هـب  لوا  ناـمه  زا  دـیاب  اذـل 

.درک داجیا  ار  یناشخرد 

، نیجوز رد  یمرگلد  داـجیا  رب  هوـالع  دوش ، ماـجنا  زوسلد  صـصختم و  هاـگآ ، نیرواـشم  کـمک  اـب  دـناوتیم  هک  يزیرهماـنرب  نیا 
: تسا مزال  تهج  دنچ  رد  يزیرهمانرب  .دنکیم  دایز  مه  ار  شالت  یهزیگنا 

هک یبهذم  تاعالطا  ینید و  ياهرواب  تیوقت  - 1
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.تسا نیفرط  دهعت  یگدنز و  تمالس  نماض 

.تسا هدش  ییاسانش  رسمه ، اب  دروخرب  رد  هک  یقالخا  ياهفعض  عفر  اهبیع و  حالصا  - 2

.كرتشم یگدنز  يارب  مزال  ياهتراهم  يریگارف  - 3

فیلکت لقتسم ، یگدنز  عورش  يارب  ات  بسانم  لغش  ندروآ  تسدب  يزابرس ، تمدخ  لیـصحت ، دننام  هدنامبقع  ياهراک  ماجنا  - 4
.دوش نشور  دراوم  نیا 

.مزال تاناکما  كرادت  - 5

تمالـس یگدنز و  ینیریـش  ریـسم  رد  یعنام  يزور  دوش ، تلفغ  اهنآ  زا  دوشن و  يریگیپ  مزال  مظن  همانرب و  اب  رگا  دراوم ، نیا  همه 
.میشاب مزال  روما  نیمأت  رکف  هب  مینادب و  ردق  تسه  تصرف  ات  سپ  .دش  دهاوخ  نآ 
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یفنم نیقلت  سأی و  هیآ  .17 - 18

تسا هدنز  دیما  اب  ناسنا  .تسا  یگدنز  رد  شالت  تکرح و  يارب  ناسنا  یهیامرـس  نیرتمهم  راگدرورپ  فطل  هب  ینیبشوخ  و  دیما » »
زا فقوت و  دوکر ، لماع  يدیماان  لباقم  هطقن  رد  .درادـیمرب  ماگ  يونعم  يدام و  لامک  ریـسم  رد  دـیما  اب  دـنکیم و  شالت  دـیما  اب  و 

.تساههیامرس نداد  تسد 

يدرـسلد يدـیماان و  ثعاب  هچنآ  تبثم و  نیقلت  نابرهم ، راـگدرورپ  رّرکم  فاـطلا  يروآداـی  زا  دـعب  دـنکیم  تیوقت  ار  دـیما  هچنآ 
: دییامن تقد  ترابع  نیا  هب  .تسا  یفنم  نیقلت  دوشیم 

.هرادن ياهدیاف  - 

.هشیمن تسرد  منودیم  نم  - 

.یتسه هک  ینومه  شرخآ  منکب  راکره  - 

.هرادن کمن  نم  تسد  - 
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.میرادن سناش  ام  - 

- ...

رد یتح  میـشاب  ممـصم  سپ  .دـنکیم  نیزگیاـج  ار  يدرـسلد  سأـی و  دربیم و  ناـسنا  لد  زا  ار  دـیما  تدـشهب  تـالمج  هنوگنیا  هلب ؛
دوخ و هب  بترم  سکعهب  هکلب  .مینکن  هدافتـسا  تالمج  تاملک و  هنوگ  نیا  زا  دروخیمن  مشچ  هب  تیقفوم  زا  ياهناشن  هک  یطیارش 

.مییامن مکاح  نامرسمه  دوخ و  دوجو  رب  ار  شمارآ  دنوادخ ، فطل  يروآدای  اب  میهد و  يراودیما  نارگید 

دنکیم نامکمک  نابرهم  دنوادخ  ًامتح  - 

.هشیم تسرد  هللاءاشنا  - 

.تسین ياهتسب  ِرد  دنوادخ  يارب  - 

.متسین دیماان  ادخ  فطل  زا  یلو  هدشن  يراک  زونه  - 

.هزاس هلیسو  ادخ  - 

.دشخبیم رون  افص و  دیما ، ناسنا ،  حور  هب  هک  تسا  تالمج  نیا  يرآ ؛
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نیدلاو هب  یگتسباو  .18 - 19

هقالع رگیدکی  هب  نادنزرف  نیدلاو و  رتشیب  هچره  تسا و  نادنزرف  حور  تمالـس  ناشن  یعیبط و  يرما  ردام ، ردـپ و  نتـشاد  تسود 
قشع و نیا  تشاد  هجوت  دیاب  اما  .دوب  دهاوخ  رتراومه  یگدنز ، گرزب  ياهفده  هب  ندیـسر  هار  رتنیریـش و  یگدـنز  دنـشاب ، هتـشاد 

دوخ لئاسم  دنک ، راک  دریگب ، میمصت  ردپ  روضح  نودب  دناوتن  رسپ  هک  نیا  ینعی  یگتـسباو  .دوش  رجنم  یگتـسباو »  » هب دیابن  هقالع 
.دنک هچ  دیوگب  وا  هب  دشاب و  وا  رانک  رد  ردپ  گرزب ، کچوک و  راک  ره  رد  دیاب  دیامن و  لح  ار 

.دهد ماجنا  يرگید  راک  ای  دیامن و  هیهت  ییاذغ  ای  باختنا  ار  یسابل  دناوتن  ردام ، نودب  رتخد  هک  تسا  نیا  یگتسباو 

هدرسفا هتفرگ و  نانآ  دوبن  رد  دنشاب و  هتشادن  یهاتوک  تدم  يارب  یتح  ار  نیدلاو  يرود  لمحت  رسپ  رتخد و  هکنیا  ینعی  یگتسباو 
دهدیمن هزاجا  تسا و  لالقتسا  دشر و  عنام  یگتسباو  نیا  تسا  یعیبط  .دنشاب 
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.دنتسیاب دوخ  ياپ  يور  هدش و  افکدوخ  رسپ  رتخد و 

دنناوتب نیدلاو  روضح  نودب  هک  دننک  نیرمت  نانآ ، هب  تبسن  ناسحا  بدا و  لامک  رد  نیدلاو و  هب  هقالع  جوا  رد  ناناوج  دیاب  سپ 
، نیدلاو یلمع  يرکف و  کمک  لاؤس و  تروشم ، زا  دیابن  هتبلا  دص  دنهد و  لیکشت  لقتـسم  یگدنز  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  ياهراک 

دوش ظفح  نیدلاو  اب  طابترا  هقالع و  مه  ات  دننک  هرادا  ار  یگدنز  ناشدوخ ، نانآ ، تیادـه  تیامح و  اب  هکلب  دـننیبب ، زاینیب  ار  دوخ 
.ناناوج دشر  لالقتسا و  مه  و 

نمض نیجوز  اذل  .تسا  یجیردت  ربنامز و  یگتسباو ، زا  ندش  ادج  نیا  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  دقع  نارود  رد  دیاب  هک  ياهتکن 
اب هارمه  لالقتـسا  هب  لیدـبت  یگتـسباو  دـتفایب و  قافتا  نیا  یتسرد  تمالـس و  اب  ات  دـننکن  هلجع  دنـشاب  بقارم  رگیدـکی  هب  کـمک 

.ددرگ نیدلاو  هب  تبحم 
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یلصا یسورع  رد  هلجع  .19 - 20

رد هک  تسا  فادـها  نیرتمهم  زا  هتکن  نیا  هتبلا  تسا و  هانگ  نودـب  حیحـص و  هار  زا  يزیرغ  ياهزاین  عفر  جاودزا  فادـها  زا  یکی 
.دیامنیم تیوقت  ار  جاودزا  هزیگنا  رگید ، مهم  ياهفده  رانک 

رانک رد  ندوب  زا  نیجوز  هدـش و  نیمأت  فدـه  نیا  زا  يددـعتم  لـحارم  دـقع  نارود  رد  هک  دراد  یبتارم  لـحارم و  فدـه  نیا  اـما 
دوشیم داهنشیپ  اما  .دننکیم  کمک  مه  هب  هانگ  زا  تینوصم  ناطیـش و  ندشرود  رگیدکی و  یکاپ  تیوقت  هب  دنربیم و  تذل  رگیدکی 

لمع نیا  هچرگا  اریز  .دنیامن  زیهرپ  نآ  زا  دقع  نارود  رد  هدومن و  لوکوم  یمسر  یگدنز  عورـش  نامز  هب  ار  یـسنج  لماک  طابترا 
يریگشیپ رطاخ  هب  هک  دراد  ییاهرطخ  اهررض و  اما  تسین ، یمرج  هانگ و  دنتسه  رگیدکی  ینوناق  یعرش و  رسمه  هک  نیجوز  يارب 

: زا دنترابع  اهرطخ  نآ  زا  یخرب  .دنیامن  يراددوخ  همانرب  نیا  زا  دوشیم  هیصوت  اهنآ  زا 

كرتشم یگدنز  هب  هقالع  ندش  مک  - 1
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ياهژیو ریثأت  یگدنز ، لقتسم  نما و  طیحم  رد  نتفرگ  رارق  لالقتـسا و  هب  نیجوز  قوش  روش و  رد  همانرب  نآ  تیباذج  تسا  یهیدب 
.دوشیم مک  هزیگنا  نیا  ندش  يداع  اب  هک  دراد 

يرادراب لامتحا  - 2

دنتفایم نادنزرف  لالقتسا  رکف  هب  تعرـس  اب  نادنواشیوخ  ندشن  علطم  وربآ و  ظفح  رطاخ  هب  نیدلاو  یقافتا ، نینچ  زورب  تروص  رد 
.دنیامن لمحت  دیاب  مه  ار  رگید  ياهتمحز  یلام و  راشف  يرکف ، یحور و  تیذا  راشف و  رب  هوالع  و 

تـسا ییادج  قالط و  هب  نآ  ندش  رجنم  یهاگ  نیجوز و  فالتخا  دتفایم ، قافتا  دقع  نارود  رد  تردـن  هب  هک  یلئاسم  زا  یکی  - 3
يادخ رگا  لاح  .تسا  رـسپ  رتخد و  ندش  گنهامه  رگیدـکی و  تخانـش  دـقع ، نارود  يدوجو  ياهتمکح  زا  یکی  مه  لصا  رد  و 

یگدنز یتیاضران  اب  رتخد  ندش  رادراب  رطاخ  هب  دنوش  روبجم  تسین و  اهنآ  حالص  هب  یگدنز  همادا  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  هدرکن 
.دوب دهاوخ  نیفرط  يارب  گرزب  یتراسخ  دنهد ، همادا  ار 
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تواضق رد  هلجع  .20 - 21

يراگتـساوخ رد  هدـش و  دـنمهقالع  مه  هب  اهیگژیو  نامه  رطاخ  هب  هک   دـنراد  یتازایتما  نارـسپ  نارتخد و  زا  کیره  کـش  نودـب 
بوخ تافـص  رگید  ترابع  هب  .میـشاب  هتـشاد  لوبق  دیاب  هک  تسه  مه  ییاهفعـض  تالامک ، نآ  رانک  رد  اما  دناهداد ، تبثم  باوج 
ندید اب  یسک  رگا  .دوشیم  یهاگ 12  اههرمن 15 و  یخرب  یهاگ 20 و  19 و  اههرمن 18 ، یخرب  هک  دنتسه  همانراک  ياههرمن  دننام 

مه هب  هدـش و  ناشیرپ  دروخیمرب ، فیعـض  ای  طسوتم  هرمن  اب  هک  یماـگنه  تسا ، مه  لـثم  اـههرمن  همه  دـنک  رکف  بوخ  ياـههرمن 
تسه و فیعـض  تارمن  اب  ههجاوم  رظتنم  تسا ، فلتخم  اههرمن  دـنادب  لوا  زا  رگا  اما  دـهدیم  ماـجنا  ياهدیجنـسن  راـتفر  دزیریم و 

.تشاد دهاوخاهنآ  حالصا  رد  یعس  يزیرهمانرب  ریبدت و  هلصوح و  ربص و  اب  هکلب  دزابیمن ، ار  دوخ  دروخرب ، ماگنه 

یبوخ تارمن  نیدلاو ، هب  مارتحا  نتفر و  نوریب  امش ، ياههتساوخ  دیرخ  تبحم ، شالت ، راک و  هلئـسم  رد  تسا  نکمم  امـش  رـسمه 
نیا اب  هک  امش  دشاب و  هتشاد 
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رکاـش ار  ناـبرهم  يادـخ  دـینک و  فیرعت  ناـگمه  دزن  وا  زا  دـیوش و  رتمرگلد  رتلاحـشوخ و  زور  هب  زور  دـیاهدرک  دروخرب  دراوم 
هن دیایب ، همانراک  زا  ناتدای  ماگنه  نیا  رد  هدوبن ، دوخ  لوقرـس  دروم  دنچ  رد  تسا و  لوقدب  یمک  دـینیبب  یتدـم  زا  دـعب  اما  دیـشاب ،
اب دیاب  نم  هک  تسا  فیعض  هرمن  نامه  نیا  : » دییوگب هکلب  دیریگب ؛ سپ  ار  دوخ  ياهفیرعت  هن  جاودزا و  زا  نامیشپ  هن  دیوش ، دیماان 

تـسا یعیبط  اما  متـسه ، دنوادخ  رکاش  نانچمه  نم  تسا و  زاتمم  مه  زونه  نم  رـسمه  .میامن  کمک  نآ  تیوقت  هب  ریبدت  لکوت و 
.میروخیم تسکـش  میوش  دیماان  مینک و  تواضق  دب  يراتفر  ياطخ  دـنچ  ای  کی  ندـید  اب  رگا  يرآ  .تسین  مه  لثم  اههرمن  یهمه 

قفوم هلئسم  نآ  لح  هب  سرتسا ، بارطضا و  نودب  ات  دراد  ییاهفعض  اهتوق و  یسکره  هک  میریذپب  مینکن و  یفنم  تواضق  دیاب  سپ 
.میوش
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نیدلاو اب  ینخس  - 22

: تسا هتفگ  امش  فصو  رد  رعاش  ار  تالمج  نیا  دیاهدینش ؛ ار  تایبا  نیا  مه  امش  ًامتح  زیزع ؛ ردام  ردپ و 

تخومآ نتفر  هار  هویش  ات  درب               اپ  هب  اپ  تفرگب و  متسد  »

« تخومآ نتفگ  داهن و  ظافلا  منابزرب            فرحود  فرحکی و 

هرود رد  طقف  نتفر ، هار  یهویـش  شزومآ  نتفرگ و  تسد  نیا  هک  منک  يروآدای  دـیاب  امـش ، ياهتبحم  تاـمحز و  زا  رکـشت  نمض 
هدافتـسا امـش  ياهییامنهار  هبرجت و  یهاگآ ، زا  هک  دنراد  زاین  نادنزرف  یگدـنز ، لحارم  یهمه  رد  هکلب  تسین ، یکدوک  ییاپون و 

.تسا دقع  نارود  اههرود ، نیرتساسح  زا  یکی  دننک و 

اهنآ بقارم  رودارود  دـیهدب و  اهنآ  هب  نیرمت  تصرف  دـیزومایب و  نادـنزرف  هب  تبحم  تفارظ و  ریبدـت ، اب  دـیاب  امـش  نارود  نیا  رد 
.دیشاب
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زارف و یگدنز  هکنیا  هب  یهاگآ  زاین و  دروم  ياهرنه  تافالتخا ، عفر  لئاسم و  لح  رسمه ، هب  تبحم  همانرب ، نتـشاد  تفاظن ، مظن و 
اهنآ هب  دیاب  نینچمه  دیزومایب ، نادـنزرف  هب  دـقع  نارود  رد  دـیاب  هک  تسا  یلئاسم  زا  همه  همه و  دراد ، یناسآ  یتخـس و  بیـشن و 

بسک و رد  نارـسپ  دشاب ، امنهار  رظان و  ردام  دـننک و  ییارآهرفـس  یطایخ و  يزپشآ و  نارتخد  .دـنوش  لمع  دراو  ات  دـیهد  نادـیم 
هب هدرکن و  تلاخد  میقتـسم  اهنآ  ياهراک  رد  دینک  یعـس  نیاربانب  .دنک  تراظن  ردپ  دنوش و  دراو  شورف  دیرخ و  تراجت و  راک و 

.دیهدب اطخ  نومزآ و  هبرجت و  تصرف  اهنآ 

امـش هب  یکتم  هشیمه  دـنریگب و  دای  ار  زاورپ  اپون ، ناگدـنرپ  دـننام  ات  دوشن  نادـنزرف  هب  اهراک  ندرپس  عنام  ندرک ، بارخ  زا  سرت 
زا هرخالاب  دنـسرن و  تسب  نب  هب  یگدنز  رد  ات  دیزومایب  اهنآ  هب  ار  يدیماان  سأی و  اب  هزرابم  دـیما و  لکوت ، رتمهم  همه  زا  دنـشابن و 

.دییامرفن تلفغ  نانآ  يارب  اعد 
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هدنسیون راثآ  رگید 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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